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II.szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

https://www.janoskorhaz.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 708836010Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.janoskorhaz.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14584656Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és SzakrendelőAjánlatkérő 
neve:

Patológiai szolgáltatások beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001033612022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János 
Kórház és Szakrendelő

15490359243

Diós Árok 1-3. -

Budapest HU110 1125

Tóth Tiborné

kozbeszerzes@janoskorhaz.hu +36 14584500

https://www.janoskorhaz.hu/

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 18647622242

Sörgyár Utca 84.

Budapest HU110 1104

Mrovcza Péter

iroda@drkatay.hu

https://www.janoskorhaz.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

144A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 142-407494A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az Intézet egészségügyi szolgáltatás tekintetében 2-es progresszivitás szintű komplett szövettani, kórszövettani (szakmakód: 5401), 
citológiai, citopatológiai, nőgyógyászati citológiai (szakmakód: 5402), aspirációs citológiai (szakmakód: 5403), immunhisztokémiai 
vizsgálat (szakmakód: 5404) tevékenységre kér ajánlatot, a fagyasztásos szövettani vizsgálatok megszervezésével, a vizsgálati minták 
logisztikájának, szállításának teljes megszervezésével, mind a járó, mind a fekvőbetegek vonatkozásában. 

A szolgáltatás vállalásának alapvető feltételei:
•        a minták és elkészült leletek legalább napi szállítása az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 
telephelye és a Szolgáltató telephelye között,
•        patológiai konzílium biztosítása,
•        onkoteam-ben történő rendszeres részvétel,
•        műtét közbeni fagyasztásos vizsgálat elvégzése (helyi rendelkezésre állás), annak teljes logisztikája, egy nappal korábbi műtéti 
kiírása, vagy sürgős esetekben, telefon értesítés alapján
•        Klinikopatológiai tudományos tevékenység bonyolítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Patológiai szolgáltatások beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. II. rész

Uniós Nyílt eljárás
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot 
(megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem
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Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI. 3.) További információk 5.) pontjában rögzítette, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt. 
75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlattételi határidő lejártáig csak a Medserv Egészségügyi Kft. (1112 Budapest, Süveg utca 10/b.; 
12164332-1-43) nyújtott be ajánlatot. 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.09.01

2022.09.01


	form1: form1
	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless




