Táj. az elj. eredményéről - „Különféle orvosi laboratóriumi
szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet részére közreműködői szerződés keretében”
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

2014/21
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Nyílt
2014.02.19.
2680/2014
85140000-2;85145000-7
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet 9400 Sopron, Győri út 15.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Synlab Hungary Kft.
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Egészségügy

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Postai cím: Győri u. út 15.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kondor Csaba
Telefon: 0699 514200/1646
E-mail: igazgatosag@sopronkorhaz.hu
Fax: 0699 514250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronkorhaz.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Különféle orvosi laboratóriumi szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet részére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Különféle orvosi laboratóriumi szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház
részére és Rehabilitációs Intézet közreműködői szerződés keretében, a 96/2003. (VII. 15.) Korm.
r. 12. § (2) szerint határozatlan időtartamra.
Különféle orvosi laboratóriumi szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház
részére és Rehabilitációs Intézet közreműködői szerződés keretében, a 96/2003. (VII. 15.) Korm.
r. 12. § (2) szerint határozatlan időtartamra.
Megrendelő a szerződés időtartama alatt várhatóan 12.000.000 német pont / év értékű vizsgálat
elvégzését rendeli meg a Közreműködőtől. A becsült pont értéktől Megrendelő -35%-kal eltérhet.
WHO kód / Vizsgálat neve / Vizsgálati szám / A vizsgálatot végző laboratóriumba való érkezéstől a
lelet küldésig eltelt idő
21013 Homocisztein meghatározása 130 72 óra
21070 Alfa-1 antitripszin 5 72 óra
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21079 Coeruloplazmin meghatározása 55 72 óra
21445 Lp(a) meghatározása 25 72 óra
21520 Réz meghatározás 5 72 óra
2163B Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 5 72 óra
2163D Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 15 72 óra
23313 C peptid meghatározása 40 72 óra
23440 Renin aktivitás meghatározása 5 10 munkanap
23640 Parathormon meghatározása 450 72 óra
23690 25-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel 1220 72 óra
23692 Oszteokalcin meghatározása 15 72 óra
23693 Kalcitonin meghatározása 15 72 óra
24011 Tireoglobulin meghatározása 250 72 óra
24130 Növekedési hormon meghatározása 15 72 óra
24200 Adreno-kortikotrop hormon meghatározása 10 10 munkanap
24220 Kortizol 180 72 óra
24230 Aldoszteron meghatározása 18 10 munkanap
24351 17-OH progeszteron meghatározása 35 10 munkanap
24427 Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben 22 10 munkanap
24492 5-HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben 2 10 munkanap
25504 Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénenként
HBsAg AG kimutatás 685 72 óra
HBe AG kimutatás 169 72 óra
26265 EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása (IgG) 72 10 munkanap
26268 Herpes simplex vírus AT kimutatása (IgG) 120 10 munkanap
2627H Rubeola vírus IgG kimutatása 110 10 munkanap
Rubeola vírus IgM kimutatása 110 10 munkanap
2627L Varicella-Zooster vírus IgG kimutatása 33 10 munkanap
Varicella-Zooster vírus IgM kimutatása 33 10 munkanap
2627N Cytomegalovírus AT kimutatása ( IgG ) 178 10 munkanap
2627P Hepatitis-A vírus AT kimutatása 115 72 óra
2627Q Anti-HBs AT kimutatása 710 72 óra
2627R Anti-HBc AT kimutatása 240 72 óra
2627S Anti-HBe AT kimutatása 170 72 óra
2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása 635 72 óra
2628D Helicobacter IgA AT meghatározása 247 72 óra
Helicobacter IgG AT meghatározása 247 72 óra
26280 Chlamydia pneumoniae IgA 76 10 munkanap
Chlamydia pneumoniae IgG 76 10 munkanap
Chlamydia pneumoniae IgM 76 10 munkanap
Chlamydia trachomatis IgA 18 10 munkanap
Chlamydia trachomatis IgG 18 10 munkanap
Chlamydia trachomatis IgM 18 10 munkanap
26281 Mycoplasma pneumoniae IgA kimutatása 86 10 munkanap
Mycoplasma pneumoniae IgG kimutatása 86 10 munkanap
Mycoplasma pneumoniae IgM kimutatása 86 10 munkanap
2639B HBsAg konfirmációja 12
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26554 Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása automatizált immunoesszével
(turbidimetria, nefelometria), fehérjénként 310 72 óra
2662K S100 protein meghatározása vérben 150 72 óra
26621 Szöveti polipeptid antigén (TPA) 10 72 óra
27590 Toxoplasma IgM antitest meghatározása 185 10 munkanap
27591 Toxoplasma IgG antitest meghatározása 185 10 munkanap
+ Toxoplasma IgG aviditás
2627W Ez alatt a kód alatt kerül elszámolásra
Adenovírus IgG és IgM 10 10 munkanap
Parvovírus IgG és IgM 5 10 munkanap
Anti-HBC IgM antitest 45 72 óra
Anti-HCV Western blot 10 10 munkanap
EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása (IgM) 72 10 munkanap
Herpes simplex vírus AT kimutatása ( IgM) 120 10 munkanap
Cytomegalovírus AT kimutatása (IgM) 178 10 munkanap
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
85140000-2

További tárgyak:

85145000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)
Érték: 089
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
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Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Nettó ajánlati ár (Ft / német pont)
Szállítás heti gyakoriságának biztosítása
(alkalom/hét)

Súlyszám
90
5

Vizsgálati eredmények az ajánlatkérőnél működő
egészségügyi informatikai rendszerhez illesztve 5
történő biztosítása (igen/nem)
VAGY
Egyéb:
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III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20712 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/11/18 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közreműködői szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
igen
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IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/01/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Synlab Hungary Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 089 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 088 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 089 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
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Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Corden International /Magyarország/ Egészségügyi Szervező és Kereskedelmi Kft.
Cím:
1525 Budapest, Pihenő út 1.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 088 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Synlab Hungary Kft. (név) 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Corden International /Magyarország/ Egészségügyi Szervező és Kereskedelmi Kft. (név) 1525
Budapest, Pihenő út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------
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V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Kiegészítő információ a II.2.1., IV.6. és IV. 9. pontokhoz:
Az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevőktől Ft/német pont nettó árat kért megadni az
Ajánlatkérő azzal, hogy a Megrendelő a szerződés időtartama alatt várhatóan 12.000.000 német
pont / év értékű vizsgálat elvégzését rendeli meg a Közreműködőtől. (A becsült pont értéktől
Megrendelő -35%-kal eltérhet.)
A fentiek értelmében a szerződés végleges összértékét, és a figyelembe vett legalacsonyabb és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlati árat, valamint a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összegét nem tudjuk
megjeleníteni a megjelölt pontokban.
A nyertes ajánlattevő:
Ajánlati ára (Ft/német pont): nettó 0,89
Szállítás heti gyakoriságának biztosítása (alkalom/hét): 3
Vizsgálati eredmények az ajánlatkérőnél működő egészségügyi informatikai rendszerhez illesztve
történő biztosítása (igen/nem): igen
A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő:
Ajánlati ár (Ft/német pont): 0,88
Szállítás heti gyakoriságának biztosítása (alkalom/hét): 1
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Vizsgálati eredmények az ajánlatkérőnél működő egészségügyi informatikai rendszerhez illesztve
történő biztosítása (igen/nem): nem
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/02/18 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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