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Tárgy: Kbt. 103. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás 
 

 
 

Tisztelt Elnök úr! 
 

  
 
 
A Kbt. 103. § (1) bekezdés szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése 
napján tájékoztatjuk a Közbeszerzési Hatóságot az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági 
szereplő nevéről, címéről (székhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos 
eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről és csatoljuk az ajánlattételi felhívást 
valamint azokat a dokumentumokat, melyek alátámasztják az eljárás jogalapját. 
 
Az ajánlatkérő, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 
(címe: 1152 Budapest, Rákos út 77/a.) a Kbt. második rész szerint a TED-en 2017. 06. 03. 
napján 2017/S 106-212014 számon közzétett ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban alapeljárás) indított és folytatott le „Laboratóriumi reagensek beszerzése hét 

részben, 48 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével” 
tárgyában, hét részre biztosítva a részajánlattételi lehetőséget.   
Ezen eljárás 1. részét: Laboratóriumi reagensek beszerzése klinikai kémiai vizsgálatokhoz 
készülékbiztosítással, tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bek b) pontja szerint 
eredménytelenné nyilvánította. 
Az ajánlatkérő az eljárás 4. részét: Laboratóriumi reagensek beszerzése véralvadás, 
hemosztázis vizsgálatokhoz készülék biztosítással és az 5. részét: Laboratóriumi reagensek 
beszerzése, HPLC vizsgálatokhoz készülék biztosítással,  eredménytelenné nyilvánította a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint - tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi 
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel – az adott rész esetében.  
 
Az ajánlatkérő az eljárást a 2., 3. és 6. rész tekintetében eredményesnek nyilvánította és a 
nyertes ajánlattevőkkel a szerződést megkötötte.  
 
Az eljárás 7. része tekintetében jogorvoslati eljárás indult. A Közbeszerzési Döntőbizottság 
D.345/22/2017. ikt. sz. Határozatával az ajánlati felhívást és az ajánlatkérő ezt követően 
hozott valamennyi döntését megsemmisítette.  
 
Ez eljárás 1. 4. és 5. része tekintetében összesen négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
Az 1. részre egy ajánlat érkezett, a Bio-Rad Magyarország Kft. ajánlattevőtől. 
A 4. részre egy ajánlat érkezett, a Diagon Kft. ajánlattevőtől. 
Az 5. részre két ajánlat érkezett, a Diagnosticum Zrt. és a Beckman Coulter Magyarország 
Kft. ajánlattevőktől.  
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A Bio-Rad Magyarország Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53), a Diagnosticum Zrt. (1047 
Budapest, Attila u. 126.) és a Diagon Kft. (1047 Budapest, Baross utca 48-52.) ajánlattevők 
ajánlata érvényes volt, de a megajánlásuk összegére tekintettel a rendelkezésére álló anyagi 
fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez. 
A negyedik ajánlattevő, Beckman Coulter Magyarország Kft. (székhelye: 1038 Budapest, 
Papírgyár u. 58-59.) ajánlatát az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint 
nyilvánította érvénytelené. 
 

A Beckman Coulter Magyarország Kft. benyújtott ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) 
pontjairól szóló nyilatkozatukat hiányosan töltötték ki.   
Az EEKD II. rész „A:” fejezet utolsó kérdésére, „Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek) a feltüntetés, melyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván” helytelen válasz 
szerepelt.  
Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért az ajánlatkérő a bírálat során 
kizárólag benyújtott ajánlatott vette figyelembe. Megállapította, hogy az ajánlat a Kbt. 73. § 
(1) bek. e) pontja szerint érvénytelen, de az ajánlat nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja 
alapján érvénytelen, és megfelelt az előírt formai követelményeknek. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 98. §. (2) bekezdés a) pontja alapján - tekintettel arra, hogy a 85. § (2) 
bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben 
lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás 
mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) 

pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk megfelelt az előírt formai követelményeknek - 
"Laboratóriumi reagensek beszerzése három részben, 48 hónapra, a vizsgálatok végzésére 
alkalmas automaták kihelyezésével." hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván indítani, a 
részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosításával  
1. rész Laboratóriumi reagensek beszerzése klinikai kémiai vizsgálatokhoz készülék 
biztosítással, 
2. rész Laboratóriumi reagensek beszerzése véralvadás, hemosztázis vizsgálatokhoz készülék 
biztosítással, 
3.rész Laboratóriumi reagensek beszerzése, HPLC vizsgálatokhoz készülék biztosítással. 
 

A jelen eljárásban meghatározott részek az alábbiak szerint feleltethetők meg az alapeljárás 
2017/S106-212014 számon közzétett ajánlati felhívás részeivel: 
Az 1. rész az 1. résszel, a 2. rész a 4. résszel. a 3. rész az 5. résszel 
 

Az ajánlattételre felhívott ajánlattevők:  
  
Bio-Rad Magyar- ország Kft.  
1082 Budapest, Futó u. 47-53. 
Adószáma: 13058199-2-42 
 

Diagnosticum Zrt.  
1047 Budapest, Attila u. 126. 
Addószáma: 10824487-2-41 
 

Diagon Kft.  
1047 Budapest, Baross utca 48-52. 
Adószáma: 10831050-2-41 
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Beckman Coulter Magyarország Kft.  
1038 Budapest, Papírgyár u. 58-59. 
Adószáma: 14735358-2-41 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült nettó értékét, mely egyben a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összege is, az alábbiak szerint határozta meg:  

1. rész: 39 600 000 Ft 
2. rész:   7 920 000 Ft 
3. rész:   9 360 000 Ft 

 

A jogszabályi hely alkalmazásának indoklása: 
Az ajánlatkérő a Kbt. második rész, (Uniós értékhatár) nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 
le.  
Az alapeljárást eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2017. szeptember 25. napján 
12982/2018. iktatószámon jelent meg.    
  
Az alapeljárásban a Bírálóbizottság elvégezte a benyújtott négy ajánlat értékelését.   
A bíráló bizottság megállapította, hogy az 
1. rész tekintetében benyújtott egyetlen ajánlat, a Beckman Coulter Magyarország Kft. 
ajánlata Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen,  
A 4. rész tekintetében benyújtott ajánlat, a Diagon Kft. ajánlata érvényes, de a megajánlás 
összegére tekintettel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a 
szerződés megkötéséhez. 
Az 5. rész tekintetében a Bio-Rad Magyarország Kft. és a Diagnosticum Zrt. ajánlata 
érvényes, de a megajánlásuk összegére tekintettel a rendelkezésére álló anyagi fedezet 
összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez. 
 
Csatoljuk az alapeljárásban lefolytatott tenderbontási eljárás jegyzőkönyvét, mely a 4. és az 
5. rész (a jelen eljárásba 2. és 3. rész)  vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) 
pontjának megfelelően igazolja a Kbt. 75. § (4) bekezdés pontja szerint a fedezet összegét. 
 
Csatoljuk továbbá tisztázó nyilatkozatunkat arra való tekintettel, hogy az alapeljárásban a 
közbeszerzés mennyiségének meghatározásakor negatív irányú mennyiségi eltérés 
határoztunk meg úgy, hogy az nem volt összhangban a Kbt. 58. § (1) bek. rendelkezéseivel. 
A jelen eljárásban a mennyiség (alapmennyiség és opció) meghatározása már megfelel a Kbt. 
58. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A nyilatkozatban feloldjuk az ellentmondást. 
 
Csatoljuk továbbá a beszerzés becsült értéke meghatározásáról szóló nyilatkozatunkat és az 
azt alátámasztó dokumentumot. A jelen eljárás és az alapeljárás becsült értéke – az adott 
részek tekintetében – azonos. A becsült érték meghatározása is azonos módon a Kbt. Kbt. 28. 
§ (2) bek g) pontja szerint történt.  
 
A fentiek alapján úgy véljük, hogy a Kbt. 98. § (2) bek. a) pontja szerinti feltételek fenn- 
állnak. A közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, és az ajánlatkérő a 
tárgyalásra meghívja a nyílt, eljárás azon ajánlattevőjét, akinek az ajánlata nem a 73. § (1) 
bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen.   
 
A jelen közbeszerzési eljárást a  HNT-00435/02/2017 iktatószámú hiánypótlási felhívásban 
foglaltak szem előtt tartásával és a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartásával, az eljárás 
valamennyi dokumentumának a felülvizsgálatát követően indítottuk el. 
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Mellékletek: 

1. A 2017. 06. 03. napján közzétett 2017/S 106-212014 számú ajánlati felhívást, 
2. Az alapeljárás során, 2017. július 10. napján megtartott tenderbontási értekezlet 

jegyzőkönyve, 
3. A jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása, 
4. A jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlati dokumentációja, 
5. Tisztázó nyilatkozata a Kbt. 58. § (1) bekezdés tekintetében, 
6. Nyilatkozata a beszerzés becsült értéke meghatározásáról és az éves felhasználás-

kimutatást, 
7. Szaktanácsadói szerződés – a képviseleti jogosultság alátámasztására. 

 
 
Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét. 
 
 
Kelt: Budapest, 2017. november 6. napján. 
 
  

Tisztelettel 

  
 
…………………………………….. 

Berta Ferenc 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

az ajánlatkérő megbízásából 

(lajstromszám: 00154) 
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