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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő- testület 2010. szeptember 14-i ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés „HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése” tárgyában közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. július 13-i ülésén a 336/2010. (VII.13.) sz. határozatával döntött 
„HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése” tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
Az ajánlattételi felhívás KÉ-21013/2010. számon 2010. július 28. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben.  
 
Az ajánlat felbontására 2010. augusztus 18. napján 11.30 órakor került sor. Az ajánlattételi 
felhívásban megadott határidőre 1 (egy) ajánlat érkezett.  
 
Ajánlattevő neve, székhelye és ajánlata: 
 
HUNGAROPHARMA Gyógyszer kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 
Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 
Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege Ft.-ban): Beszerzésre kerülő védőoltás 
mennyisége: 400 fő+50% részére elegendő oltóanyag, azaz 1200 db (+50%) Silgard 1x 
vakcina 
Ajánlati ár: 18.100,-Ft+5 % ÁFA/ 1 db vakcina 
Ajánlati nettó összár. 21.720.000,-Ft.+5% ÁFA/1200 db vakcina 
 
A beérkezett ajánlat áttekintése az ajánlattételi felhívásban leírt feltételek alapján megtörtént. 
A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban megadott szempontok szerint és a Kbt. alapján 
az ajánlatokat megvizsgálta, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont 
szerint értékelte. 
 
Ezt követően megállapításra került, hogy az ajánlattevő ajánlata: 

- Az alaki, tartalmi követelményeknek megfelel,  
- Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn, 
- A pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság igazolás 

vonatkozásában előírt feltételeknek az ajánlattevő megfelel. 
 

A Bíráló Bizottság egyhangúan megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, kizáró 
ok nem áll fenn, ajánlattevő alkalmas a szerződés tejesítésére. 
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Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  
 

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A bírálati szempont alapján a HUNGAROPHARMA Gyógyszer kereskedelmi 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1061 Budapest, Király u. 12.) ajánlattevőt 
hirdesse ki nyertesnek. 

 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése” 
tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének a 
HUNGAROPHARMA Gyógyszer kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (1061 Budapest, Király u. 12.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a nyertessel a szerződést kösse meg. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. október 15. 
 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 6. 
 
 
 
                                                                                           Dr. Derce Tamás 
 
 
 
 


