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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról  

I. szakasz: Ajánlatkérő  

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház  

Postai cím: Füleki út  54-56  

Város: Salgótarján Postai irányítószám: 3100  

II. szakasz: Tárgy  

II.1) Meghatározás  

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tárgy Adásvételi szerződés Izotóp anyagok beszerzésére a Szent 

Lázár Megyei Kórházban AJÁNLATI FELHÍVÁS: 2017/S 028-049389 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   
A közbeszerzés mennyisége: Részajánlat: jelen eljárásban 26 részajánlat biztosított 
 

1.) Rész: 99m-Tc Generátorok szállítása min 3 db 
2.) Rész: 67-Gallium citrát: min 20 db 
3.) Rész: 201-Thallium -klorid min 5 db 
4.) Rész: 90-Yttrium-klorid: min 4 db 
5.) Rész: 153-Sm-klorid: min 4 db 
6.) Rész: 131-I-Na oldat: min 16 db 
7.) Rész: 131-I-Na kapszula: min 50 db 
8.) Rész: 131-I MIBG: min 3 db 
9.) Rész: 131-I-Norcholesterol: min 1 db 
10.) Rész: Besilesomab: : min 42 ampulla 
11.) Rész: D-l examatezim: min 8 ampulla 
12.) Rész: Dimercapto-succinat: min 50 ampulla 
13.) Rész: Dietilén-triamin-penta acetát :min 100 ampulla 
14.) Rész: : Etilén-dicisztein :min 50 ampulla 
15.) Rész: Fytát: min 12 ampulla 
16.) Rész: Mebrofenin: min 50 ampulla 
17.) Rész: Human se. Albumin, nano: min 100 ampulla 
18.) Rész: Human se. Albumin, macro: min 85 ampulla 
19.) Rész: Human se. Albumin, nano: min 25 ampulla 
20.) rész: Etilén-diamin-tetrametilén-phosphat: min 8 ampulla 
21.) Rész: Metilén-diphosphonat: min 150 ampulla 
22.) Rész: Metoxi-izobutil-izontiril :min. 85 db ampulla 
23.) Rész: Pyrophosphat: min 13 ampulla 
24.) Rész: Kit Fehérvérsejt jelzéshez+ szerelék: min 1 ampulla 
25.) Rész: Hydroxi- diphosphonat-: min 150 ampulla 
26.) Rész: Tektrotid: min 1 ampulla 

 

IV. szakasz: Eljárás  

IV.1) Meghatározás  

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt. ) Második Rész 81.§  szerinti nyílt 
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eljárásban irányadó szabályok szerinti eljárás. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Második Rész 81.§  szerinti nyílt eljárásban irányadó szabályok 
szerinti eljárás. 

 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: nem releváns 

 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 2017/S 028-049389 /2017.02.09. 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 1706/2017.02.13. 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2  
nem releváns 

 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: nem releváns2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1  

A szerződés száma:  Rész száma:  1  Elnevezés: 1.) Rész: 99m-Tc Generátorok 

szállítása 

 

Az eljárás eredményes volt : X igen o nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 

V.2 Az eljárás eredménye2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
telefon: 06 27 537 340 telefax: 06 27 537 341 
e-mail: kereskedelem@medinspect.hu 

             Adószáma: 10732425-2-13 

 

mailto:kereskedelem@medinspect.hu
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 Értékelési rész-szempont    

1 részajánlat: Tc Generátorok 
ajánlat 

Tekcis 2-50 GBq radioaktív izotóp generátor  
12 GBq/generátor  
Tekcis 2-50 GBq radioaktív izotóp generátor  
16 GBq/generátor  
Tekcis 2-50 GBq radioaktív izotóp generátor  
20 GBq/generátor  

1 Nettó egységár (Ft) 1 009 000 Ft 
2   Üres generátorok elszállítása  

(igen/nem)  
Igen  

3           Cseregenerátorok biztosítása  
(igen/nem) 

Igen 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok 

nem áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és 

műszaki szakmai alkalmassági feltételek alapján.  

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajánlatok 
értékelési 
szempont

ja: 

Medinspect Kft. IZINTA-BSM Konzorcium 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
részajánlat  
számszerű
sített adata 

Ponts
zám Sszám 

Összes 
rész-pont 

A részajánlat  
számszerűsít

ett adata 

Pontszám 
Sszám 

Összes 
rész-
pont (1-10) (1-10) 

Nettó 
egységár 
ár  (Ft) 

1 009 000 
Ft 

10,00 20 

 

200,00 

 

940 367  
 

20   

Üres 
generátor
ok 
elszállítás
a  
(igen/ne
m)  

igen 10,00 5 50,00 Igen   5   
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Cseregen
erátorok 
biztosítás
a  
(igen/ne
m) 

igen 10,00 5 50,00 Igen   5   

Összpont
szám 

300,00 érvénytelen 

 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése,  

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár  
(HUF) (16. 
költségvetési sor) 

20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár 
kapja a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan 
alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot 
kap 

Üres generátorok 
elszállítása  
(igen/nem) 

5 Az  elszállítás meglétére igen válasz kapja a maximális 
 pontszámot, a nem válasz 1 pontot kap. 

Cseregenerátorok 
biztosítása  
(igen/nem) 

5 Cseregenerátorok biztosítására adott  igen válasz kapja a 
maximális  pontszámot, a nem válasz 1 pontot kap. 

 
   
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 

             Adószáma: 10732425-2-13 
  

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

1 009 000 41 268 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok 

nem áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és 

műszaki szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok 

figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette, ezen részajánlat tekintetében. 

  

 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 

Indoklás: 
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 Az ajánlatban az 1. részajánlat Tc Generátorok  vonatkozásában nem az ajánlatkérői 

követelményeknek megfelelő nedves generátort ajánlották meg.  
Az Ajánlatkérő az ajánlatuk 84. oldalán becsatolt egyenértékűségi nyilatkozatukkal 
kapcsolatosan hiánypótlás keretében további felvilágosítást kért, amelyre benyújtott 
ajánlattevői indoklást az Ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak. 
 
Az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelenségi indoklása: 
 
Ajánlattevő „EGYENÉRTÉKÜSÉGI NYILATKOZAT”-ának  2. pontja  2005. évi XCV. törvény 
(továbbiakban Gytv.) 17. § (1) bekezdésre történő hivatkozása valamint az azt követően a 
feltételezett mellékhatásokra vonatkozó EU adatbázisra vonatkozó hivatkozás valamint 
ajánlattevő alábbi állítása: 
„Abban az esetben, ha érkezett volna minőségi kifogás a nem megfelelő mennyiségű technécium 
kinyeréséről, akkor az említett adatbázis tartalmazná.” 
Félrevezető, mivel a GYTV 17. § (1) bekezdése és az EudraVigilance rendszer egymással nincs 
összefüggésben és nem bizonyító erejű az ajánlatkérő által feltett kérdésre vonatkozóan. A 
nyilatkozatban hivatkozott http://www.adrreports.eu weboldal a feltételezett mellékhatások 
bejelentéseinek adatvédelmi elvek betartásával közzétett, anonimizált statisztikai adatait 
tartalmazza, és alapesetben NEM tartalmazza - ajánlattevő által nyilatkozatban közölt- a 
készítményt használó egészségügyi szakemberek által tett feltételezett minőségi hibára 
vonatkozó bejelentéseket amennyiben az nem vált ki mellékhatást is.  
A kinyerhető mennyiség eltérésére vonatkozóan tehát, illetve azzal kapcsolatban a 
mellékhatás fellépése vagy annak valószínűsége irreleváns. 
 
Gytv 17. § (1)1 A gyógyszer, illetve a gyógyszer gyártási tételére vonatkozó - feltételezett - 

minőségi hibát, valamint a feltételezhetően hamisított gyógyszerre vonatkozó információt a 
forgalombahozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszerek nagykereskedelmében és a 
lakossági gyógyszerellátásban részt vevő gyógyszerész vagy a gyógyszertáron kívüli 
gyógyszerforgalmazást folytató üzlet, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos a tudomásra 
jutást követően haladéktalanul köteles a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni. 

(2) A feltételezett minőségi hiba bejelentője a bejelentéssel egyidejűleg köteles a minőség-
ellenőrző vizsgálathoz szükséges - a külön jogszabályban meghatározott mennyiségű - 
gyógyszert is megküldeni. 

 
Nyilvános tájékoztatás az OGYÉI eljárásáról ebben az esetben: 
 

„A gyógyszer, illetve a gyógyszer gyártási tételére vonatkozó – feltételezett – minőségi hibát a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja, a gyógyszerek nagykereskedelmében és a lakossági 
gyógyszerellátásban részt vevő gyógyszerész, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos a tudomásra 
jutást követően köteles az OGYÉI-nek haladéktalanul bejelenteni és a minőség-ellenőrző 
vizsgálathoz szükséges – a külön jogszabályban meghatározott mennyiségű – gyógyszert is 
megküldeni. Az OGYÉI megvizsgálja, hogy a bejelentett panasz jogos-e vagy sem, s ha igen, a hiba 
a kérdéses gyártási tétel több egységét is érinti-e, vagy egyedi, pl. nem megfelelő tárolásból eredő 
esetnek tekinthető. Amennyiben a minőségi hiba a gyártási tétel több egységét érinti, az eset 
súlyosságától függően különböző hatósági intézkedéséket kell tenni, mely a gyártó 
figyelmeztetésétől a tétel forgalomból való kivonásáig terjedhet.  

                                                           
1 Megállapította: 2012. évi CCXII. törvény 81. § (1). Hatályos: 2013. I. 2-től. 
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forrás: https://www.ogyei.gov.hu/lakossagtol_erkezo_kerdesek/ 
 
Az http://www.adrreports.eu weboldalon fellelhető Ultra-TechneKow FM védjegyzett nevű 

készítményre vonatkozó jelentés hiánya ajánlattevő állításával ellentétesen nem tekinthető a 
kinyerhető mennyiségre vonatkozó garanciának, mivel az a készítmény technológiai 
sajátossága nem pedig hatástani, betegbiztonsági tényező. A hivatkozott adatbázis a Tc-99m 
hatóanyagú készítményekkel kapcsolatos mellékhatás bejelentéseket hatóanyagra vonatkozóan 
tartalmazza, ebből azonban egyik forgalomban lévő készítményre sem állapítható meg korábbi 
feltételezett minőségi hibára vonatkozó bejelentés megléte vagy hiánya. 

 
A  hivatkozott weboldal az alábbi Gytv.-ben foglalt rendelkezések alapján bejelentett eseteket 

tartalmazza: 
18. §2 (1)3 A forgalomba hozatali engedély jogosultja a jogszabályban foglaltak szerint 

nyilvántartja és bejelenti az EGT-megállapodásban részes államokban vagy harmadik 
országban bekövetkező valamennyi, a betegek vagy egészségügyi dolgozók által bejelentett 
vagy engedélyezés utáni vizsgálatok során észlelt feltételezett  mellékhatást. 

Ezen alapvetően téves hivatkozás és érvelés tekintetében felhívjuk a figyelmüket, hogy az 
adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak megfelelő 
adatot kell szolgáltatniuk.  

Ez nagyon egyszerűen igazolható: a http://www.adrreports.eu/hu/background.html forrás 
szerint 

 
„Spontán jelentésekből származó adatok alcsoportját jelentetik meg az EudraVigilance 

Hozzáférési politika 1. mellékletében foglaltak szerint, a személyes adatok védelméről szóló, 
45/2001/EK rendeletnek való megfelelési kötelezettség figyelembe vételével. Ez minden 
gyógyszertípusra vonatkozik, az engedélyezési eljárástól és a jelentés forrásától (pl. egészségügyi 
szakember, beteg) függetlenül. 

A spontán bejelentések az egészségügyi szakemberek vagy betegek által tett önkéntes 
bejelentések, amelyek nem vizsgálatból vagy szervezett adatgyűjtési sémából származnak. A 
központilag engedélyezett gyógyszerek esetében a jelentésekhez való hozzáférés a gyógyszer neve, 
a hatóanyag neve vagy a kettő kombinációja alapján biztosított. A nem központilag engedélyezett 
gyógyszerek esetében a hozzáférés a hatóanyag neve alapján biztosított.  
 
Vagyis az adatbázis csak a centralizáltan törzskönyvezett gyógyszerek esetében tartalmaz 
bejelentéseket a készítmény neve szerint. Az Ultra-TechneKow FM nyilvános, hiteles 
adatbázisból igazolhatóan NEM centralizáltan törzskönyvezett gyógyszer! 
 
Összefoglalva: 
Az Ajánlattevő jogszabályi hivatkozása és magyarázata megtévesztő, félrevezető és nem 
bizonyító erejű, arra vonatkozóan, hogy a készítmény ellen nem történt minőségi hiba 
tárgyában bejelentés , tekintettel arra, hogy : 
ad.1). Az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás nem a terméknek a betegben okozott 
mellékhatás fellépésére, hanem magában a termékben fellépő esetleges minőségi hibára 
vonatkozott. 
ad.2) A hivatkozott mellékhatás nyilvántartó rendszer kizárólag a centralizáltan 

                                                           
2 Megállapította: 2011. évi CLXXVI. törvény 87. §. Hatályos: 2012. VII. 21-től. 

3 Módosította: 2012. évi CCXII. törvény 88. § g). 

https://www.ogyei.gov.hu/lakossagtol_erkezo_kerdesek/
http://www.adrreports.eu/hu/background.html
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törzskönyvezett gyógyszereket tartalmazza védjegyzett név szerint, az Ajánlattevő által 
hivatkozott termék pedig ezen nyilvántartásban védjegyzett név szerint nem szerepel, mivel 
nem centralizáltan törzskönyvezett gyógyszer. 
 

Az egyenértékűség szakmai bizonyítása:   

Az Ajánlattevő ismételten NEM adott kielégítő választ: az ajánlatkérő által kértektől 

eltérően nem nyújtott be az egyenértékűség igazolására vonatkozó szakmai, irodalmi 

tényeket, összehasonlító táblázatokat, értékeléseket. 

A készítmény ajánlattevő által csatolt szakember tájékoztatója műszaki leírásnak tekinthető: 

A csatolt szakember tájékoztató csak a referencia időpontban a készítményben lévő 

aktivitás értékeket tartalmazza.  

Ajánlattevő által a nyilatkozatban ismételten csatolt angol nyelvű táblázat (a közbeszerzési 

eljárás nyelve: magyar) – ajánlattevő által is elismerten- a készítmény gyártója által kiadott 

specifikáció része.  

A hiánypótlásban tehát nem lelhető fel a nedves és száraz generátor összehasonlító szakmai 

elemzése, amely tényszerűen alkalmas lenne az egyenértékűség igazolására vagy cáfolására. 

Nem került becsatolásra olyan eljárás leírása sem, amely a kérdezett,  feltételezett  hiba 

megelőzésére, a cég által kidolgozott és elfogadott, vonatkozó minőségügyi eljárás leírását 

tartalmazná. 

Ajánlatkérő a fentiek alapján az ajánlattevő I. részajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) 

pontja alapján - érvénytelennek minősítette 

 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. 
pontjában kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés 
megkötését.  
Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 

ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 

rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, 

hogy a BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt 

időtartama alatt biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 

Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 

konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében 

kérte tisztázni.  

A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi 

megállapodás az Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a 

közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt 

nyilatkozata a teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  

A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az 

eredeti angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő 

fordítás! 

Ajánlattevői fordítás: 

" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot 
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nyújtson be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az 

ajánlatot elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 

Ezzel szemben a tényleges szöveg: 

" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá 

és nyújtson be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az 

ajánlat elfogadása esetén aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó 

közbeszerzési szerződést." 

Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa 

az ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 

A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére 

Mallinckrodt a „projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási 

felhívásnak megfelelően vagyis ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt 

nyilatkozat tartalma egymásnak nem megfeleltethető! 

A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi 

megállapodás pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi 

megállapodás hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 

Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat 

tartalmaz. Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos 

termék szállítást.  

A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő 1, 2,3,6,12,13, 18, 22, 23, 25,. 

részajánlatait a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelennek 

nyilvánította. 

 
 A benyújtott ajánlatoknak a Kbt. 72 §-a alapján kirívóan alacsony  ellenszolgáltatás értékelése 

során Ajánlatkérő a becsült  értékhez viszonyítva megállapította, hogy az IZINTA –BSM 
konzorcium 1. részajánlati kör 99m-Tc Generátorok  (16 GBq)  tételére adott ajánlata kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.  
Ajánlatkérő a fentiek tekintetében a Kbt 72§-a, (1) bek. értelmében indoklást kért az 

Ajánlattevőtől a kirívóan alacsony ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

Ajánlatkérő  az alábbi indoklás alapján nem fogadja el az 1. részajánlati kör 99m-Tc 
Generátorok  (16 GBq)  tételére adott ajánlata kirívóan alacsony ellenszolgáltatására 
vonatkozó magyarázatát.  
 
Ajánlattevő üzleti titok keretében tételesen igazolta ajánlatának üzleti tervét, amelyből 

azonban a beszerzési ár továbbra kirívó aránytalanságot tartalmaz a többi eltérő kapacitású 

generátor árával szemben. 

1.a) 20 GBq generátor esetén 1 GBq ajánlati ára: 19 370.- Ft 

1. b) 16 GBq generátor esetén 1 GBq ajánlati ára: 16 497.- Ft 

1. c )12  GBq generátor esetén 1 GBq ajánlati ára: 24 085.- Ft 

Az ajánlati ár szoros összefüggésben van a generátor teljesítményével, minél nagyobb a 

teljesítmény annál kedvezőbb az 1 GBq-re eső költség , de ahogyan a fenti számításból jól 

láthatóan ez ellentmondásos, és a gyártó még oly nagy megrendelés esetén sem valószínű, 

hogy legalább 20%-val alacsonyabb áron tudja biztosítani a terméket, főként egy 2 évre előre 

megszabott áron.  
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Az  ajánlati ár aránytalanul alacsony volta tehát, arra való figyelemmel, mégis  felmerül, hogy a 

gyártó cég nyilvános levelében arról tájékoztatta a szakmai vevőkört, hogy folyamatosan árat 

fog emelni az elkövetkező években a költségek növekedése okán. 

Ajánlatkérő  álláspontja szerint az Ajánlattevő azonban nem adott egyértelmű magyarázatot, 

hogy hogyan tudja biztosítani ezt az árat a Tender ideje alatt.  

Indoklásában hivatkozik arra, hogy "  A  gyártó az IZINTA-BSM konzorciumnak a közbeszerzés 

ideje alatt garantálja a termék fix árát, nem fog áremelést életbe léptetni." 

Ezt a " fix árat garantáló"  nyilatkozatot Ajánlattevő nem csatolta be, amely alapján a 

kirívóan alacsony ár teljesíthetősége igazolható lenne. 

Ennek ráadásul teljesen ellentmond a gyártónak a vevőkhöz intézett, 2014-ben kiadott, 
nyilvános  tájékoztató levele is. 
 

A fentiekben foglalt indoklás alapján Ajánlatkérő az 1. részajánlatot a Kbt. 73. § (2) 

bekezdése alapján - érvénytelennek minősítette. 

Az Ajánlatkérő 2017. május 11. –én a már benyújtott hiánypótlásához további kiegészítő 

indoklást kért, melyet az Ajánlattevő a megadott határidőig nem teljesített, ezért az I. 

részajánlatát  a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  2  Elnevezés: 2.) Rész: 67-Gallium citrát 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
telefon: 06 27 537 340 telefax: 06 27 537 341 
e-mail: kereskedelem@medinspect.hu 

             Adószáma: 10732425-2-13 
 

 Értékelési rész-szempont  
2 .részajánlat: 67-Gallium citrát 

ajánlat 
Gallium citrát (67-Ga) CIS bio 
International 74 MBq/ml oldatos 
injekció       111 MBq 

1 Nettó egység ár   (HUF) 90 000 Ft 

2 Felhasználható heti összaktivitás   MBq 259,74 MBq 
3   Hétfői szállítás (igen/nem) Igen 

 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok 

nem áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és 

műszaki szakmai alkalmassági feltételek alapján.  

 

mailto:kereskedelem@medinspect.hu
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajánlatok 
értékelési 
szempont

ja: 

Medinspect Kft. IZINTA-BSM Konzorcium 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
részajánlat  
számszerű
sített adata 

Ponts
zám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 

A részajánlat  
számszerűsít

ett adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 
rész-
pont (1-10) (1-10) 

Nettó 
egységár 
ár  (Ft) 

90000 10,00 20 200,00 97305   20 0,00 

Felhaszn
álható 
heti 
összaktiv
itás    

259,74 10,00 10 100,00 123   10 0,00 

Hétfői 
szállítás 
biztosítás
a  
(igen/ne
m) 

igen 10,00 5 50,00 Igen   5 0,00 

Összpont
szám 

350,00 érvénytelen 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 
Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 

a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 

a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

 

Felhasználható heti 

összaktivitás    

10 Egyenes arányosítás: a legmagasabb összaktivitás  értéke 

(MBq) a legkedvezőbb, az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Hétfői szállítás 

biztosítása  (igen/nem) 

 5 A  hétfői szállítás meglétére adott igen válasz kapja a maximális  

pontszámot, a nem válasz 1 pontot kap. 

 legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése,  

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 
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kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Avizsgált 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Alegjobb 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 

             Adószáma: 10732425-2-13 
  

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

90 000 3 600 000 

 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 
  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
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az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 

Indoklás: 
 

 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. pontjában 
kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés megkötését.  
Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 

ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 

rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy 

a BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama 

alatt biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 

Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 

konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 

tisztázni.  

A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi 

megállapodás az Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a 

közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt 

nyilatkozata a teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  

A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az 

eredeti angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő 

fordítás! 

Ajánlattevői fordítás: 

" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot 
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nyújtson be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az 

ajánlatot elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 

Ezzel szemben a tényleges szöveg: 

" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és 

nyújtson be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat 

elfogadása esetén aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési 

szerződést." 

Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 

ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 

A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére 

Mallinckrodt a „projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási 

felhívásnak megfelelően vagyis ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt 

nyilatkozat tartalma egymásnak nem megfeleltethető! 

A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi 

megállapodás pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi 

megállapodás hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 

Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat 

tartalmaz. Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos 

termék szállítást.  

A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  3  Elnevezés: 3.) Rész: 201-Thallium -klorid 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
telefon: 06 27 537 340 telefax: 06 27 537 341 
e-mail: kereskedelem@medinspect.hu 

             Adószáma: 10732425-2-13 
 

 Értékelési rész-szempont 
3. Részajánlat:    201-Thallium -klorid  

ajánlat 
Thallium klorid (201-TI) CIS bio 
International 37 MBq/ml oldatos 
injekció         111 MBq 

1 Nettó egységár   (HUF) 79 500 Ft 

2  Felhasználható heti összaktivitás   MBq 219,45 MBq 

3  Hétfői szállítás (igen/nem) Igen 
 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajánlatok 
értékelési 
szempont

ja: 

Medinspect Kft. IZINTA-BSM Konzorcium 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
részajánlat  
számszerű
sített adata 

Ponts
zám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 

A részajánlat  
számszerűsít

ett adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 
rész-
pont 

(1-
10) 

(1-10) 

Nettó 
egységár 
ár  (Ft) 

79 500  10,00 20 200,00 130 889    20 0,00 

Felhasznál
ható heti 
összaktivit
ás    

219,45 10,00 10 100,00 85   10 0,00 

Hétfői 
szállítás 
biztosítása  
(igen/nem
) 

igen 10,00 5 50,00 Igen   5 0,00 

Összponts
zám 

350,00 érvénytelen 
 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 

mailto:kereskedelem@medinspect.hu
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az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 

a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 

a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

 

Felhasználható heti 

összaktivitás    

10 Egyenes arányosítás: a legmagasabb összaktivitás  értéke 

(MBq) a legkedvezőbb,az ajánlatkérő ezen legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Hétfői szállítás 

biztosítása  (igen/nem) 

 5 A  hétfői szállítás meglétére igen válasz kapja a maximális  

pontszámot, a nem válasz 1 pontot kap. 

 legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése,  

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Avizsgált 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Alegjobb 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
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székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
             Adószáma: 10732425-2-13 
  

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

79 500  

 

1 113 000 

 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll 
fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai 
alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 
  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 

Indoklás: 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. pontjában 
kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés megkötését.  
Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 

ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
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rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy 

a BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama 

alatt biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 

Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 

konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 

tisztázni.  

A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi 

megállapodás az Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a 

közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt 

nyilatkozata a teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  

A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az 

eredeti angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő 

fordítás! 

Ajánlattevői fordítás: 

" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot 

nyújtson be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az 

ajánlatot elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 

Ezzel szemben a tényleges szöveg: 

" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és 

nyújtson be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat 

elfogadása esetén aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési 

szerződést." 

Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 

ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 

A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére 

Mallinckrodt a „projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási 

felhívásnak megfelelően vagyis ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt 

nyilatkozat tartalma egymásnak nem megfeleltethető! 

A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi 

megállapodás pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi 

megállapodás hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 

Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat 

tartalmaz. Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos 

termék szállítást.  

A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő 1, 2,3,6,12,13, 18, 22, 23, 25,. 

részajánlatait a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelennek 

nyilvánította. 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  4  Elnevezés: 4.) Rész:  90-Yttrium-klorid 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: Kbt 75.§ (1) a) pontja alapján eredménytelen, mivel nem érkezett ajánlat 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen X nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): nem releváns 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [0 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó  egységár (HUF)   

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:  
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 
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A szerződés száma:  Rész száma:  5  Elnevezés: 5.) Rész: 153-Sm-klorid 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 

 Értékelési rész-szempont-  

legalacsonyabb ajánlati ár  

5. részajánlat: 153-Sm-klorid 

ajánlat 

1 Nettó  egységár (HUF) 95 000.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll 
fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai 
alkalmassági feltételek alapján. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint, legalacsonyabb ajánlati ár 
 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 



23 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 

  

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

95 000 

 

1 140 000 

 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 
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A szerződés száma:  Rész száma:  6  Elnevezés: 6.) Rész: 131-I-Na oldat 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 

 Értékelési rész-szempont-  

legalacsonyabb ajánlati ár  

6. részajánlat: 131-I-Na oldat 

ajánlat 

1 Nettó  egységár (HUF) 28 600.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint, legalacsonyabb ajánlati ár 
 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Értékelési rész-szempont- 

legalacsonyabb ajánlati ár  

ajánlat 
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Nettó egységár (HUF)  

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

  
Értékelési szempont szerinti 

nettó egységára (HUF) 
2 évre vonatkozó nettó ajánlati 

ára(HUF) 

28 600 
972 400 

 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 

Indoklás: 
 

 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
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felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. pontjában 
kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés megkötését.  
Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 

ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 

rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy 

a BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama 

alatt biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 

Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 

konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 

tisztázni.  

A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi 

megállapodás az Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a 

közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt 

nyilatkozata a teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  

A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az 

eredeti angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő 

fordítás! 

Ajánlattevői fordítás: 

" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot 

nyújtson be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az 

ajánlatot elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 

Ezzel szemben a tényleges szöveg: 

" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és 

nyújtson be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat 

elfogadása esetén aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési 

szerződést." 

Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 

ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 

A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére 

Mallinckrodt a „projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási 

felhívásnak megfelelően vagyis ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt 

nyilatkozat tartalma egymásnak nem megfeleltethető! 

A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi 

megállapodás pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi 

megállapodás hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 

Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat 

tartalmaz. Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos 

termék szállítást.  

A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  7  Elnevezés: 7.) Rész: 131-I-Na kapszula 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 Értékelési rész-szempont-  

legalacsonyabb ajánlati ár  

7. részajánlat: 131-I-Na kapszula 

ajánlat 

1 Nettó  egységár (HUF) 11 100.- Ft 

 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint, legalacsonyabb ajánlati ár 
 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Értékelési rész-szempont- legalacsonyabb 

ajánlati ár  

ajánlat 

Nettó egységár (HUF)  
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

 
  

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

11 100 1 243 200 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem releváns 

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  8  Elnevezés: 8.) Rész: 131-I MIBG 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 Értékelési rész-szempont-  

legalacsonyabb ajánlati ár  

8. részajánlat: 131-I MIBG 

ajánlat 

1 Nettó  egységár (HUF) 86 900.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint, legalacsonyabb ajánlati ár 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Értékelési rész-szempont- legalacsonyabb ajánlat 
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ajánlati ár  

Nettó egységár (HUF)  

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: : Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

86 900 695 200 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  9  Elnevezés: 9.) Rész: 131-I-Norcholesterol 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
telefon: 06 27 537 340 telefax: 06 27 537 341 
e-mail: kereskedelem@medinspect.hu 

             Adószáma: 10732425-2-13 
 Értékelési rész-szempont-  

legalacsonyabb ajánlati ár  
9. részajánlat: 131-I-Norchol 

ajánlat 
(131-I) IODOMETHYL  
NORCHOLESTEROL CIS bio 
international 7.5 – 15 MBq/mL 
oldatos injekció      74MBq 

1 Nettó  egységár (HUF) 316 000 Ft 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Kbt 76.§ (2) a) pontja szerint, legalacsonyabb ajánlati ár 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Értékelési rész-szempont- 
legalacsonyabb ajánlati ár 

ajánlat 

mailto:kereskedelem@medinspect.hu
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Nettó egységár (HUF)  

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 

             Adószáma: 10732425-2-13 
  

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

316 000 1 264 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem releváns 
 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  10  Elnevezés: 10.) Rész:  Besilesomab  

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
telefon: 06 27 537 340 telefax: 06 27 537 341 
e-mail: kereskedelem@medinspect.hu 

             Adószáma: 10732425-2-13 
 

 Értékelési rész-szempont  
10. részajánlat: Antigranulcyta -Antitest 

ajánlat 
Scintimun 1 mg készlet radioaktív 
gyógyszerkészítményhez 

1 Nettó egységár (HUF) 356 000 Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 
vagy térítés ellenében) 

Ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok értékelési 
szempontja: 

Medinspect Kft. 

Részszempontok minősítési pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített adata 

Pontszám 
Sszám 

Összes 
rész-pont 

(1-10) 

Nettó egységár ár  (Ft) 
356 000  

10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 
 

mailto:kereskedelem@medinspect.hu
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá

m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási módszer 

Nettó egységár   

(HUF) 

20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a 

maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a többi 

ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 

Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 

Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 
legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 

             Adószáma: 10732425-2-13 
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Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

356 000 12 816 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem releváns 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  11  Elnevezés: 11.) Rész: D-l examatezim   

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: : Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

 
 Értékelési rész-szempont  

11. részajánlat: HMPAO 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 19500 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 
vagy térítés ellenében) 

ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem áll fenn, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági feltételek 
alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 

szempontja: 

Medi-Radiopharma Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített adata 

Pontszám 
Sszám 

Összes 
rész-pont 

(1-10) 
Nettó 
egységár ár  
(Ft) 

19 500 10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszá
m 

300,00 
 

  

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási módszer 

Nettó egységár   

(HUF) 

20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a 
maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a 
többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
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Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

19 500 351 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem 
releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem releváns 
 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  12  Elnevezés: 12.) Rész: Dimercapto-succinat      

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
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telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

 
 Értékelési rész-szempont  

12. részajánlat: DMSA 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3 700.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

 
 

 Értékelési rész-szempont  

12. részajánlat: DMSA 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3 800.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajá
nla
tok 
ért
ék
elé
si 

sze
mp
ont
ja: 

Izotóp Intézet Kft.  
  

Medi-Radiopharma Kft.  

  
  

IZINTA-BSM Konzorcium  

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
részaj
ánlat  

száms
zerűsí

tett 
adata 

Pont
szám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 

A 
részaján

lat  
számsze
rűsített 

adata 

Pontsz
ám 

Sszám 
Összes 
rész-
pont 

A 
részaján

lat  
számsze
rűsített 
adata 

Pontszá
m 

Sszá
m 

Össz
es 

rész-
pont 

(1-
10) 

(1-10) (1-10) 

Net
tó 
egy
ség
ár 
ár  
(Ft) 3 700 

10,00 20 200,00 

3 800 

9,76 20 195,26 

4 480 

  20 0,00 
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szál
lítá
s 

0 10,00 10 100,00 ingyenes 10,00 10 100,00 ingyenes   10 0,00 

Öss
zpo
nts
zá
m 

300,00 295,26 érvénytelen 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 
 legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése,  
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
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e-mail: izotop@izotop.hu 
               Adószáma: 10807262-2-43 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

3 700 355 200 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 
Indoklás: 
 
 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. 
pontjában kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés 
megkötését.  

Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 
ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy a 
BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama alatt 
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biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 
Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 
konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 
tisztázni.  
A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi megállapodás az 
Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a közbeszerzési 
eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt nyilatkozata a 
teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  
A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az eredeti 
angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő fordítás! 
Ajánlattevői fordítás: 
" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot nyújtson 
be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az ajánlatot 
elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 
Ezzel szemben a tényleges szöveg: 
" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és nyújtson 
be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat elfogadása esetén 
aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési szerződést." 
Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 
ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 
A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére Mallinckrodt a 
„projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási felhívásnak megfelelően vagyis 
ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt nyilatkozat tartalma egymásnak nem 
megfeleltethető! 
A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi megállapodás 
pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi megállapodás 
hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 
Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat tartalmaz. 
Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos termék 
szállítást.  
A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő  részajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) 
pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 
 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  13  Elnevezés: 13.) Rész: Dietilén-triamin-penta 
acetát    

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 Értékelési rész-szempont  

13. részajánlat:DTPA 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3 300.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 
 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

13. részajánlat:DTPA 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3 350.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajá
nla
tok 
ért
ék
elé
si 
sze
mp
ont
ja: 

Izotóp Intézet Kft. 
 

Medi-Radiopharma Kft. 
  

IZINTA-BSM Konzorcium 
  

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
részaján

lat  
számsze
rűsített 
adata 

Pont
szám 

Sszá
m 

Összes 
rész-
pont 

A 
részaján

lat  
számsze
rűsített 

adata 

Pontsz
ám 

Sszá
m 

Összes 
rész-
pont 

A 
részaj
ánlat  

száms
zerűsí

tett 
adata 

Pontszá
m 

Sszám 
Összes 
rész-
pont 

(1-
10) 

(1-
10) 

(1-10) 

Net
tó 
egy
ség
ár 
ár  
(Ft) 

3 300 

10,00 20 200,00 3 350 9,87 20 197,31 3 706   20 0,00 

szál
lítá
s 

0 10,00 10 100,00 ingyenes 10,00 10 100,00 
ingyene

s 
  10 0,00 

Öss
zpo
nts
zá
m 

300,00 297,31 érvénytelen 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 
legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 



45 

 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

3 300 

 

594 000 

 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
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nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 
Indoklás: 
 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. 
pontjában kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés 
megkötését.  

Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 
ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy a 
BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama alatt 
biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 
Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 
konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 
tisztázni.  
A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi megállapodás az 
Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a közbeszerzési 
eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt nyilatkozata a 
teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  
A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az eredeti 
angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő fordítás! 
Ajánlattevői fordítás: 
" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot nyújtson 
be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az ajánlatot 
elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 
Ezzel szemben a tényleges szöveg: 
" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és nyújtson 
be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat elfogadása esetén 
aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési szerződést." 
Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 
ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 
A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére Mallinckrodt a 
„projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási felhívásnak megfelelően vagyis 
ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt nyilatkozat tartalma egymásnak nem 
megfeleltethető! 
A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi megállapodás 
pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi megállapodás 
hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 
Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat tartalmaz. 
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Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos termék 
szállítást.  
A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) 
pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  14  Elnevezés: 14.) Rész:  Etilén-dicisztein    

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 Értékelési rész-szempont  

14. részajánlat:EC 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 7 000.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok Izotóp Intézet Kft. 
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értékelési 
szempontja: Részszempontok minősítési  

pontértékei, súlyszámai 
 és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 
(1-10) 

Nettó egységár 
ár  (Ft) 7 000 

10,00 20 200,00 

szállítás 0 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 
legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
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 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

7 000 672 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem 
releváns 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  15  Elnevezés: 15.) Rész: Fytát    

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 Értékelési rész-szempont  

15. részajánlat: Fytát 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3 300.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 

szempontja: 

Izotóp Intézet Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 
Sszám 

Összes 
rész-pont 

(1-10) 

Nettó egységár ár  
(Ft) 3 300 

10,00 20 200,00 

szállítás 0 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
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során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 
legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

  
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

3 300 79 200 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
nem releváns 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  16  Elnevezés: 16.) Rész: Mebrofenin   

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

16. részajánlat: Mebrofenin 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 6000 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 

szempontja:  

Medi-Radiopharma Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 
(1-10) 

Nettó egységár ár  
(Ft) 

6000 10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 

a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 

a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 

Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 

Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

Rész-szempontonként: 1-10 pont  

 legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
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ismertetése,  
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

 
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

6000 576 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  17  Elnevezés: 17.) Rész: Human se. Albumin  , 
nano    

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A cég rövidített elnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 
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               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

17. részajánlat: HSA, nano 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 12500 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 
szempontja: 

Medi-Radiopharma Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 
(1-10) 

Nettó egységár 
ár  (Ft) 

12500 10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

  
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
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P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: : Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

12500 2 250 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: nem releváns 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  18  Elnevezés: 18.) Rész: Human se. Albumin, macro    

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: : Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

18. részajánlat: HSA, macro 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 6050 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajánlatok 
értékelési 
szempontj

a: 

Medi-Radiopharma Kft. 
  

IZINTA-BSM Konzorcium  
  

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 
A 

részajánlat  
Pontsz

ám 
Sszám 

Összes 
rész-

A 
részajánlat  

Pontszám 
Sszá

m 
Összes 
rész-
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számszerűsí
tett adata (1-10) 

pont számszerűsí
tett adata (1-10) 

pont 

Nettó 
egységár 
ár  (Ft) 

6050 10,00 20 200,00 
6460 

  20 0,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 Ingyenes   10 0,00 

Összponts
zám 

300,00 érvénytelen 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszám A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási módszer 

Nettó egységár   

(HUF) 

20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a 
maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, a 
többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

  
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

6050 943 800 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 
Indoklás: 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, aszerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. pontjában 
kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés megkötését. 
Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 

mailto:info@izinta.hu
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ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy 
a BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama 
alatt biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 
Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 
konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 
tisztázni. 
A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi 
megállapodás az Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a 
közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt 
nyilatkozata a teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról. 
A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az 

eredeti angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő 
fordítás! 

Ajánlattevői fordítás: 
" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot 

nyújtson be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az 
ajánlatot elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 

Ezzel szemben a tényleges szöveg: 
" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és 

nyújtson be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat 
elfogadása esetén aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési 
szerződést." 

Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 
ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 

A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére 
Mallinckrodt a„projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási 
felhívásnak megfelelően vagyis ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt 
nyilatkozat tartalma egymásnak nem megfeleltethető! 

A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi 
megállapodás pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi 
megállapodás hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 

Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat 
tartalmaz. Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos 
termék szállítást. 
A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e.) pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 

  
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  19  Elnevezés: 19.) Rész: Human se. Albumin,  
nano     

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
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A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Ajánlattevő  megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 

székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

19. részajánlat: HSA, nano 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 9000 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 
vagy térítés ellenében) 

ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 
szempontja 

Medi-Radiopharma Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 
(1-10) 

Nettó egységár ár  
(Ft) 

9 000 10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár 
kapja a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan 
alacsony árra, a többi ezzel fordított arányos pontszámot 
kap 

Szállítás 

(ingyenes/vagy  

negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

5 Az  elszállítás meglétére igen válasz kapja a maximális 
 pontszámot, a nem válasz 1 pontot kap. 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

9 000 432 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 



64 

 

áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  20  Elnevezés: 20.) Rész: Etilén-diamin-
tetrametilén-phosphat 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
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V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: : Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 
 Értékelési rész-szempont  

20. részajánlat: EDTMP 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3 700.- Ft 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 

0.- Ft 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 

szempontja: 

Izotóp Intézet Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 
Sszám 

Összes 
rész-pont 

(1-10) 

Nettó egységár ár  
(Ft) 3 700 

10,00 20 200,00 

szállítás 0 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

  
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  
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 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

3 700 88 800 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
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nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem 
releváns 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  21  Elnevezés: 21.) Rész: Metilén-diphosphonat   

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [ 2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

21. részajánlat: MDP 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3350 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
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szakmai alkalmassági feltételek alapján. 
Ajánlattevő    megnevezése: Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

 
 Értékelési rész-szempont  

21. részajánlat: MDP 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3450 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajánlatok 
értékelési 

szempontja: 

Izotóp Intézet Kft. 
 

Medi-Radiopharma Kft. 
   

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
részajánla

t  
számszerű

sített 
adata 

Ponts
zám 

Sszá
m 

Összes 
rész-pont 

A 
részajánla

t  
számszerű

sített 
adata 

Pontszá
m 

Sszám 
Összes 
rész-
pont 

(1-
10) 

(1-10) 

Nettó 
egységár ár  
(Ft) 

3450 

9,74 20 194,78 3 350 10,00 20 200,00 

szállítás 0 10,00 10 100,00 ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontsz
ám 

294,78 300,00 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
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ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

3 350 897 800 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró 
ok nem áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági 
és műszaki szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok 
figyelembevételével a legjobb ajánlatot tette. 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem 
releváns 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  22  Elnevezés: 22.) Rész: Metoxi-izobutil-
izontiril 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 
Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A cég rövidített elnevezése: : Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 
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               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

22. részajánlat: MIBI 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 19000 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az 
ajánlatok 
értékelési 

szempontja: 

Medi-Radiopharma Kft. 
 

IZINTA-BSM Konzorcium 
  

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és 

részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A 
részajánla

t  
számszerű

sített 
adata 

Ponts
zám 

Sszá
m 

Összes 
rész-pont 

A 
részajánla

t  
számszerű

sített 
adata 

Pontszá
m 

Sszám 
Összes 
rész-
pont 

(1-
10) 

(1-10) 

Nettó 
egységár ár  
(Ft) 

19000 10,00 20 200,00 
22 100  

  20 0,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 ingyenes   10 0,00 

Összpontsz
ám 

300,00 érvénytelen 
 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése,  

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 
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tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

19000 3 192 000 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 
Indoklás: 
 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. 
pontjában kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés 
megkötését.  

Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 
ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy a 
BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama alatt 
biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 
Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 
konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 
tisztázni.  
A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi megállapodás az 
Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a közbeszerzési 
eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt nyilatkozata a 
teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  
A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az eredeti 
angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő fordítás! 
Ajánlattevői fordítás: 
" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot nyújtson 
be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az ajánlatot 
elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 
Ezzel szemben a tényleges szöveg: 
" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és nyújtson 
be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat elfogadása esetén 
aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési szerződést." 
Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 
ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 
A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére Mallinckrodt a 
„projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási felhívásnak megfelelően vagyis 
ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt nyilatkozat tartalma egymásnak nem 
megfeleltethető! 
A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi megállapodás 
pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi megállapodás 
hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 
Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat tartalmaz. 
Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos termék 
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szállítást.  
A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) 
pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  23  Elnevezés: 23.) Rész: 
Pyrophosphat   
Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő  megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

23. részajánlat: Pyrophosphat 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3300 

2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 
vagy térítés ellenében) 

ingyenes 

 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 
 

Ajánlattevő  megnevezése: : Izotóp Intézet Kft. 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
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telefon: +36-1-391-0802telefax: +36-1-392-2575 
e-mail: izotop@izotop.hu 

               Adószáma: 10807262-2-43 

 
 Értékelési rész-szempont  

23. részajánlat: Pyrophosphat 
ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) 3450 
2 Szállítás (ingyenes/vagy  negyedéves ingyenes 

vagy térítés ellenében) 
ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

 
 
 
 
 
 
 

Az 
ajánlat

ok 
értékel

ési 
szemp
ontja: 

Izotóp Intézet Kft. 
  
  
  

Medi-Radiopharma Kft. 
  
  
  

IZINTA-BSM Konzorcium 
  
  
  

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A 
résza
jánlat  
szám
szerű
sített 
adata 

Ponts
zám 

Sszá
m 

Összes 
rész-
pont 

A 
résza
jánlat  
szám
szerű
sített 
adata 

Pontsz
ám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 

A 
részajánl

at  
számszer

űsített 
adata 

Pontsz
ám 

Sszá
m 

Össze
s 

rész-
pont 

(1-
10) 

(1-10) (1-10) 

Nettó 
egység
ár ár  
(Ft) 

3 450 

9,61 20 192,17 3 300 10,00 20 200,00 12 600   20 0,00 

szállítá
s 

0 10,00 10 100,00 
ingye
nes 

10,00 10 100,00 ingyenes   10 0,00 

Összpo
ntszám 

292,17 300,00 érvénytelen 

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
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Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 

 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

3 300 99 000 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 
Indoklás: 
 
 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. 
pontjában kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés 
megkötését.  

Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 
ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy a 
BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama alatt 
biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 
Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 
konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 
tisztázni.  
A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi megállapodás az 
Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a közbeszerzési 
eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt nyilatkozata a 
teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  
A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az eredeti 
angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő fordítás! 
Ajánlattevői fordítás: 
" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot nyújtson 
be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az ajánlatot 
elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 
Ezzel szemben a tényleges szöveg: 
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" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és nyújtson 
be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat elfogadása esetén 
aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési szerződést." 
Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 
ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 
A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére Mallinckrodt a 
„projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási felhívásnak megfelelően vagyis 
ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt nyilatkozat tartalma egymásnak nem 
megfeleltethető! 
A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi megállapodás 
pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi megállapodás 
hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 
Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat tartalmaz. 
Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos termék 
szállítást.  
A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) 
pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  24  Elnevezés: 24.) Rész: Kit Fehérvérsejt 
jelzéshez+ szerelék 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

Ajánlattevő  megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
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telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13 
 Értékelési rész-szempont  

24. részajánlat: Kit Fehérvérsejt jelzéshez+ 
szerelék 

ajánlat 

1 Nettó egységár (HUF) javított! 105900 
2 Szállítás (ingyenes/vagy térítés ellenében) ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

Az ajánlatok 
értékelési 

szempontja: 

Medi-Radiopharma Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 
(1-10) 

Nettó 
egységár ár  
(Ft) 

105900 10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszá
m 

300,00 
 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 
 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 
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kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

 
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő    megnevezése: Medi-Radiopharma Kft. 
székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10-12. 
telefon: +36-23-521-261  telefax: +36-23-521-260 
e-mail: info@mediradiopharma.hu 

               Adószáma: 12090503-2-13  
Értékelési szempont szerinti 

nettó egységára (HUF) 
2 évre vonatkozó nettó ajánlati 

ára(HUF) 

105 900 211 800 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 
  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
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amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: nem 
releváns 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  25  Elnevezés: 25.) Rész: Hydroxi- diphosphonat 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: Kbt 75.§ (1) b) pontja alapján eredménytelen, mivel csak 

érvénytelen ajánlat érkezett. 

 
A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen X nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
IZINTA-BSM Konzorcium 
székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
telefon: 06 1 392 2654 
telefax: 06 1 998 0696 
e-mail: info@izinta.hu 
Adószáma: 10814505-2-43 
Indoklás: 
 
 
 A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében rögzített kógens rendelkezés előírja, hogy  „Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” Az ajánlatuk 8-9.oldalon becsatolt teljességi nyilatkozat  1. 
pontjában kijelentették többek között, hogy nyertességük esetén vállalják a szerződés 
megkötését.  

Ezen nyilatkozattal szemben ellentmondást, illetve nem egyértelmű kijelentést tartalmaz az 
ajánlatuk részét képező  - 60-68. oldalon – becsatolt  konzorciumi megállapodás 68. oldalán 
rögzített alábbi kijelentés:  „tárgyi projekttel kapcsolatos szerződéskötésnek az előfeltétele, hogy a 
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BSM beszerez egy olyan nyilatkozatot a Mallinckrodt részéről, miszerint a projekt időtartama alatt 
biztosítja a termékek ellátását a Konzorcium részére.” 
Ajánlatkérő a Kbt. fentiekben hivatkozott kógens  rendelkezésének figyelembevételével –  a 
konzorciumi megállapodás hivatkozott pontjában tett kijelentést felvilágosítás  keretében kérte 
tisztázni.  
A felvilágosítás keretében az Ajánlattevő továbbra sem oldotta fel a konzorciumi megállapodás az 
Ajánlatkérő által megkérdőjelezett VI. pont utolsó bekezdését, mely szerint a közbeszerzési 
eljárásban kötendő szerződés megkötésének előfeltétele - a Mallinckrodt nyilatkozata a 
teljesítéshez szükséges termékek biztosításáról.  
A Mallinckrodt cég által tett nyilatkozat ajánlattevő által készített felelős fordításának és az eredeti 
angol nyelvű nyilatkozatnak az utolsó mondata azonban egymásnak nem megfelelő fordítás! 
Ajánlattevői fordítás: 
" A BSM felhatalmazást kap a Termékkel kapcsolatban, hogy a saját nevében pályázatot nyújtson 
be, az ajánlatot és az összes jognyilatkozatot aláírja Pályázati nyertesség esetén az ajánlatot 
elfogadja és a Terméket a pályázat ideje alatt biztosítsa." 
Ezzel szemben a tényleges szöveg: 
" A BSM ezúton kap felhatalmazást arra, hogy saját nevében Tenderajánlatot írjon alá és nyújtson 
be, aláírjon a Tenderrel kapcsolatos minden jognyilatkozatot, valamint az ajánlat elfogadása esetén 
aláírja a Tenderben szereplő termékekre vonatkozó közbeszerzési szerződést." 
Tehát arra kap felhatalmazást, hogy aláírja és nem arra, hogy a Tender ideje alatt biztosítsa az 
ellátást, holott a konzorciumi megállapodás ezen feltételhez köti a szerződés megkötését. 
A Mallinckrodt cég nyilatkozata nem tartalmazza, hogy az ajánlattevő részére Mallinckrodt a 
„projekt időtartama alatt biztosítja a termékellátást” a hiánypótlási felhívásnak megfelelően vagyis 
ajánlattevő nyilatkozata és a csatolt Mallickrodt nyilatkozat tartalma egymásnak nem 
megfeleltethető! 
A hiánypótlás 20. oldalán újra megerősítik az Ajánlatkérő által vitatott konzorciumi megállapodás 
pontját:  „Felvilágosítás keretében tájékoztatom továbbá, hogy konzorciumi megállapodás 
hivatkozott pontja extra garancia a szerződés teljesíthetőségét tekintve.” 
Ajánlattevő által becsatolt dokumentumok és ezen állítás továbbra is ellentmondásokat tartalmaz. 
Az Ajánlatkérő nem látja biztosítottnak a szerződés 2 évére vonatkozó folyamatos termék 
szállítást.  
A fenti indoklás alapján az Ajánlatkérő az ajánlattevő részajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) 
pontja alapján - érvénytelennek nyilvánította. 
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:  

 

 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 2 

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
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során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
Negyedéves ingyenes szállítás:  5 pont 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő    megnevezése:  
  

 
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése. nem releváns 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:  Rész száma:  26  Elnevezés: 26.) Rész: Tektrotid 
 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.  
Az eredménytelenség indoka: 
A szerződés megkötését megtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 

V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 
Ajánlattevő  megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
telefon: 06 27 537 340 telefax: 06 27 537 341 
e-mail: kereskedelem@medinspect.hu 
             Adószáma: 10732425-2-13 

 Értékelési rész-szempont  
26. részajánlat: Tektrotid 

ajánlat 
TEKTROTYD 20 mikrogramm 
készlet raioaktív 
gyógyszerkészítményekhez 

1 Nettó egységár (HUF) 315 000 Ft 
2 Szállítás (ingyenes/ vagy térítés ellenében) Ingyenes 

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: 

Az ajánlatok 
értékelési 
szempontja: 

Medinspect Kft. 

Részszempontok minősítési  
pontértékei, súlyszámai 

 és részösszegei 

A részajánlat  
számszerűsített 

adata 

Pontszám 

Sszám 
Összes 

rész-pont 
(1-10) 

Nettó egységár 
ár  (Ft) 315 000  

10,00 20 200,00 

szállítás ingyenes 10,00 10 100,00 

Összpontszám 300,00 
 

mailto:kereskedelem@medinspect.hu
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10  

 
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Rész-szempont súlyszá
m 

A maximális pontot kapó ajánlat és pontozási 
módszer 

Nettó egységár   (HUF) 20 Fordított arányosítás: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja 
a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra, 
a többi ezzel fordított arányos pontszámot kap 

szállítás  10 Ingyenes szállítás: 10 pont 
 
Térítés ellenében történő szállítás: 1 pont 

legjobb ár-érték arány alapján az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 

ismertetése, Kbt 76.§ (2) c) pontja szerint: a legjobb ár-érték arány alapján 

 A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap.  

 Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere 

kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, 

a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. 
 Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a 

pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.  
  

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P= 
Alegjobb 

(Pmax-Pmin ) + Pmin 
Avizsgált 

  
 A  pontszámokat két tizedesig számoljuk. 
  
 ahol: 
 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
 Pmax: a pontskála felső határa 
 Pmin: a pontskála alsó határa 
 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő    megnevezése: MEDINSPECT Egészségügyi – Környezetvédelmi Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
A cég rövidített elnevezése: Medinspect Kft. 
székhelye: 2151 FÓT, Csipányok u. 2. 
             Adószáma: 10732425-2-13 

Értékelési szempont szerinti 
nettó egységára (HUF) 

2 évre vonatkozó nettó ajánlati 
ára(HUF) 

315 000 1 260 000 
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Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és dokumentáció feltételeinek, kizáró ok nem 
áll fenn, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére kiírt pénzügyi gazdasági és műszaki 
szakmai alkalmassági feltételek alapján. Az értékelési szempontok figyelembevételével a legjobb 
ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nem releváns 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk:2  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: 2017. május 21.. / Lejárata: 2017. május 30. 

 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.  április 24.      

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. május 20.  

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2  

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.10) További információk: 320/2015 kormányrendelet 12. § (1) bekezdése alapján 2017. 

április 24. került megküldésre az előterjesztés a eljárás eredményére vonatkozó szabályossági 

tanúsítvány kiállítása céljából a MINISZTERELNÖKSÉG KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT 

FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLYA FELÉ és 

a 320/2015 kormányrendelet 13.§ alapján küldjük meg az eljárás eredményéről szóló összegzést 

az ajánlattevőknek. 

A Miniszterelnökség  a KÖF/*25/4/2017 iktatószámú szabályossági tanúsítványával az összegzés 
szerinti eredményt jóváhagyta , 2017. május 19.az eredményhirdetést engedélyezte. 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 

 

ellenjegyezte: Majorosné Kanyó Mária- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám:00183 


		2017-05-20T15:48:50+0200




