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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2010. július 13-i ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés „HPV vírus elleni védőoltás beszerzése” tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. május 18-i ülésén a 237/2010. (V.18.) sz. határozatával döntött 
„HPV vírus elleni védőoltás beszerzése” tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
Az ajánlattételi felhívás KÉ-14501/2010. számon 2010. június 14. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben.  
Az ajánlat felbontására 2010. július 6 napján 11.00 órakor került sor. Az ajánlattételi 
felhívásban megadott határidőre 1 (egy) ajánlat érkezett.  
 
Ajánlattevők neve, székhelye és ajánlata: 
Ajánlattevő neve: HUNGAROPHARMA Gyógyszer kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  
Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 
Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege Ft.-ban):  
Ajánlati ár: 22.008.000,-Ft. 
 
Az ajánlat értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.), 
az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt. A hiánypótlást 
követően a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg:  
 
- A HUNGAROPHARMA Gyógyszer kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen. 
 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  

1. A HUNGAROPHARMA Gyógyszer kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1061 Budapest, Király u. 12.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) 
bekezdése e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek. 

2. Az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 92. § b) pontja alapján. 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „HPV vírus elleni védőoltás beszerzése” tárgyában 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelennek 
nyilvánítja, egyben az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, 
és felkéri a Polgármestert, hogy annak közzétételéről valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
 
Budapest, 2010. július 12. 
 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 


