16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: COVID-19 tesztek elvégzése 2. részfeladat: A SARS-COV2 vírus elleni IgG és IgM
antitestek kimutatására szolgáló ellenanyag teszt (gyorsteszt) emberi vérmintából
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a koronavírus elleni
védekezéssel összefüggésben uniós eljárási rend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján induló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
keretében két részfeladatban COVID-19 (SARS-COV2, koronavírus) tesztelési szolgáltatást kíván megrendelni az
alábbiak szerint:
2. részfeladat: A SARS-COV2 vírus elleni IgG és IgM antitestek kimutatására szolgáló ellenanyag teszt (gyorsteszt)
emberi vérmintából – 10.000 db
A részleteket a szerződéstervezetek és műszaki leírások tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 98.§(2) bekezdés e) pontja alapján induló hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2020/04/08
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)1
Hivatalos név: Kelen Kórház Kft.
Postai cím: Thán Károly utca 20.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1119

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen o nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020/05/29
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/06/12
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 61.440.000,Pénznem: [H][U][F]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nem látta előre a járványhelyzet alakulását, azonban a szerződés időbeli hatálya
alatt a fertőzöttség mértékének csökkenésére, a közpénzfelhasználás, valamint a hatékony és felelős gazdálkodás elvére
tekintettel Ajánlatkérő a szerződésben szereplő maximális 10.000 db-os keretet nem merítette ki teljes mértékben.
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

