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Tárgy: a Pannon Diagnosztika Kft. jogorvoslati kérelme Vas Megye és Szombathely Megyei

A Közbeszerzési Dönt■bizottság (a továbbiakban: Dönt■bizottság) a Közbeszerzések Taná
HATÁROZAT-ot:

A Dönt■bizottság a Pannon Diagnosztika Kft (1195 Budapest, Árpád u.3/B.; képviseli Pal
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye ninc
INDOKOLÁS

A Dönt■bizottság a kérelmez■ jogorvoslati kérelme, a közbeszerzési eljárás során kele
Ajánlatkér■ 2006. május 5-én feladott a közbeszerzésekr■l szóló 2003. évi CXXIX. törv
Ajánlatkér■ az ajánlati felhívásban lehet■vé tette a részajánlattételt tizennégy rész
Az 5. rész szerz■dés szerinti mennyiségét az alábbiak szerint határozta meg: Haematoló
Vizsgálat/év: 132 300
A fenti vizsgálatok elvégzéséhez min. 2 db új, nagyteljesítmény■, rutinvizsgálatokra a
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Ajánlatkér■ dokumentációt is kibocsátott, melynek ártáblázat része tartalmazta a szakm
Kérelmez■ a dokumentációt 2006. június 26-án váltotta ki.
Az ajánlattételi határid■re, 2006. június 28-ra az 5. rész vonatkozásában ajánlatot ny
Kérelmez■ 2006. június 26-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét. A Dönt■bizottság kér
El■adta, hogy a dokumentációban meghatározott 120 vizsgálat/óra teljesítmény, valamint
Ajánlatkér■ észrevételében el■adta, hogy mivel a dokumentációban nem volt el■írás arr
Egyéb érdekeltként a Diagon Kft. el■adta, hogy a Pannon Diagnosztikai Kft. ismeretei s
Egyéb érdekeltként az A.L. Instrument Kft. el■adta, hogy jelen közbeszerzési eljárásba
Egyéb érdekeltként a Diagnosztikum Rt. – az ADVIA 2120 forgalmazója – el■adta, hogy sz
A Dönt■bizottság megállapította, hogy a kérelem az alábbi indokokra tekintettel nem al
Ajánlatkér■ a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.
A Kbt. 57. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkér■ a közbeszerzési m■szaki leírást nem
A Dönt■bizottság azt vizsgálta, hogy a m■szaki leírást ajánlatkér■ a Kbt. 57. § (7) b
Ajánlatkér■ a beszerzés tárgyának meghatározása során igényeihez képest a Kbt. 57. § (
Dönt■bizottság nem fogadta el kérelmez■ azon hivatkozását, hogy csak egy gyártó készü
A jogorvoslati eljárásban becsatolt okirati bizonyítékok és nyilatkozatok alapján Dönt
A Dönt■bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy ajánlatkér■ a m■szaki leírás
A Dönt■bizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a K
A Dönt■bizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a Kbt. 341. § (6) bekezdése a
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Kbt. 346. § (1) bekezdésén alapul.
Budapest, 2006. augusztus 2.
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