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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.csmekhm.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62242786Fax:Telefon:E-mail:

intézményvezetőDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó

Ajánlatkérő 
neve:

FT-1279/HMV/2020-Vércsoport szerológia reagenseiKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000443922021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Visszavont közbeszerzési eljárás

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó 
Központ Hódmezővásárhely-Makó

15355038206

Dr. Imre József Utca 2. 1371/4

HÓDMEZŐVÁSÁRHEL
Y

HU333 6800

Kallai Árpád

igazgatas@csmekhm.hu +36 62532222

www.csmekhm.hu

Fair-Tender kft. 23115466242

Czimra Gy. u. Utca 37.

Budapest HU110 1171
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A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

www.ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 28920916Fax:+36 704186618Telefon:E-mail:

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

Kapcsolattartó személy: Némediné Horányi Márta

fairtender@t-online.hu

www.ekr.gov.hu

Nem

Nem

Egyéb típus:

Egészségügyi Intézmény

Egészségügy

FT-1279/HMV/2020-Vércsoport szerológia reagensei

EKR000443922021

Árubeszerzés

Adás-vételi szerződés keretében az Intézmény részére 12 hónapban szükséges különféle vércsoport szerológia reagenseinek 
leszállítása, mindkét rész esetében gyárilag új vércsoport szerológia készülékek kihelyezésével együtt, továbbá a használatba adásra 
kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Ajánlatkérő mindenkori informatikai rendszeréhez.  Jelenleg Ajánlatkérőnél 
ASSECO (GlobeNet) MedWorkS – Medikai rendszer, ASSECO (GlobeNet) MedBakter – Mikrobiológia, ASSECO (GlobeNet) LabWorkS 
– Központi Laboratórium laboratóriumi információs rendszer, illetve Trace-Line vércsoport nyilvántartó rendszer működik.
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Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész Vércsoport szerológia ellenanyag szűrésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az 1. rész esetében Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének 
sajátos szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés módszerét.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség / 12 hó 
 
1. rész Vércsoport szerológia ABO Rh(D) vizsgálatok                                 
 
Kihelyzésre: Immun-haematológiai fotometer biztosítása, mely nemcsak plate-et, hanem szükség esetén gélkártyát is tud olvasni. 
                                 
1.        ABO vércsoport        14 000        vizsg. /12 hónap 
2.        Rh Antigén        14 000        vizsg. /12 hónap 
 
A vércsoport szerológia reagensek részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT az 1. rész esetében: 
Az 1. rész esetében, a 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár elve alapján történik. 
 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és  
2. Telephely: 6900 Makó Kórház u. 2. 

A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. rész Vércsoport szerológia ellenanyag szűrésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

 A 2. rész tekintetében, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján, 
történik. 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

85Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes mennyiség / 12 hó 
 
2. rész Vércsoport szerológia ellenanyag szűrés                 
                 
Kihelyezésre: Automata készülék biztosítása gélkártyás módszerrel. Legalább 50 minta kezelése, hűthető reagens tér (külső vagy 
beépített) biztosítása a folyamatos munkavégzést lehetővé téve, és online kapcsolat a Trace-Line vércsoport nyilvántartó jelenlegi 
rendszerhez. 
                                 
1.        Fenotipizálás                720 vizsg. /12 hónap 
        A gélkártyák mennyiségének meghatározásához szükséges vizsgálatok                 
2.        Ellenanyag szűrés        7 000 vizsg. /12 hónap 
3.        Direct Coombs                7 000 vizsg. /12 hónap 
4.        Keresztpróba                3 100 vizsg. /12 hónap 
 
A vércsoport szerológia reagensek részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és  
2. Telephely: 6900 Makó Kórház u. 2. 

A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

Igen

A kihelyezésre kerülő készülék beépített reagens hűtőtérrel rendelkezik-e? (Igen
/nem)

15

Nem

Igen

Nem

Nem



EKR000443922021

2 - 2. rész Vércsoport szerológia ellenanyag szűrésRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-007129Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - 1. rész Vércsoport szerológia ABO Rh(D) vizsg.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 085-219151

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem
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+36 18828592dontobizottsag@kt.hu

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

A felhívás és a közbeszerzési dokumentáció módosítása, figyelemmel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakra, korrigendum 
közzétételével már nem lehetséges, így erre figyelemmel Ajánlatkérő az ajánlati felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglaltak 
alapján visszavonta, és erről hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény megjelenését követően új eljárás megindításáról, ill. ajánlati 
felhívás közzétételéről intézkedik.

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021-007129Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma: Nem

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.05.28

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

Telefon:E-mail:
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