ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000128432018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

A GINOP-2.3.2-15-2016-00018 azonosító számú projekt megvalósításához
szükséges vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok beszerzése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

HU333

NUTS-kód:

6720

Ország:

Magyarország

Dugonics Tér 13

Egyéb cím adatok:

Rácz

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Gabriella
+36 62546481

Fax:

+36 62546481

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

nemeth.krisztina@electool.com

Internetcím(ek)

EKR000128432018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Németh
Telefon:

Krisztina
+36 307605840

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu
www.electool.com

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
A GINOP-2.3.2-15-2016-00018 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „A GINOP-2.3.2-15-2016-00018 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges
vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok beszerzése”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az ártáblázatban felsorolt
vegyszerekkel és reagensekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 72 db féle tétel / rész. Ajánlattevő
döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát.
Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként, azaz tételenként végzi el, ún. soronkénti értékelés alkalmazásával. A számlázás
a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett vegyszer és reagnes féleségek és mennyiségek alapján történik a
nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses ár) alapján legfeljebb, nettó 19 124 101.- Ft keretösszeg mértékéig. A
szerződésben a nyertes ajánlat(ok) szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
nem releváns
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
nem releváns

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.06.20
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
nem releváns
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
nem releváns
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
nem releváns

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000128432018

Rész száma, elnevezése:

37 - Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok (1-37. részek)

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok (1-37. részek): 11 Indokolás: A fent hivatkozott részekben nem nyújtottak be ajánlatot, így azok
a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenek. Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok (1-37. részek): 26 Indokolás: A fent
hivatkozott részekben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, így azok a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelenek.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

10363573206

Az alábbi részekben: 34 35 36 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 12122066213
20.
Az alábbi részekben: 34 38 46 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33

13547620213

Az alábbi részekben: 1 4 6 12 17 18 21 28 29 32 33 34 35 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti
érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Izinta Kereskedelmi Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

Az alábbi részekben: 34 37 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Kőszál Utca
6.

12395152242

Az alábbi részekben: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 Indokolás: −
ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával
szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt
. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, 4034 Debrecen, Simon László U. 4.

EKR000128432018

10650400209

Az alábbi részekben: 1 2 3 6 19 27 28 29 30 31 32 33 35 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti
érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

nem releváns

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

Izinta Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

nem releváns

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

10363573206

az alábbi részekben: 34 35 36 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33

13547620213

az alábbi részekben: 4 12 17 18 21 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta
be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR000128432018

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Izinta Kereskedelmi Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

az alábbi részekben: 37 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Kőszál Utca 6.

12395152242

az alábbi részekben: 5 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25 33 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb
tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, 4034 Debrecen, Simon László U. 4.

10650400209

az alábbi részekben: 1 2 3 6 27 28 29 30 31 32 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes
ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Ajánlattevő neve: Biotech Kft. Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33. Adószám: 13547620-2-13 Az alábbi részekben: 9

EKR000128432018

10 26 Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a 9., 10., és 26. részekben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő 2018. augusztus 1-jén hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtására hívta fel az Ajánlattevőt a szakmai ajánlatának
tartalmát érintően. A hiánypótlás teljesítési határidejeként Ajánlatkérő 2018. augusztus 6-án (hétfő) 13.00 órát jelölte meg.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a határidő lejártát követően, 2018. augusztus 7-én, 12:29 perckor teljesítette. A
Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján „ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették,
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.” A
hiánypótlás határidőben történő teljesítésének elmulasztása okán az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat eredeti példányának vizsgálata alapján: Az alábbi részekre megajánlott
termékek vonatkozásában a megajánlott gyártó, és az ártáblázatban feltüntetett katalógus szám alapján a termékekről sem az
Ajánlattevő, sem a gyártó honlapján nem érhető el információ, így nem állapítható meg, hogy a megajánlott termékek
megfelelnek-e az ártáblázatban az Ajánlatkérő által meghatározott szempontoknak: 26. rész (SMARTerRUltraTMLow Input RNA
Kit forSequencing – v3 (48rxns)) Az alábbi részekre megajánlott termékek vonatkozásában a megajánlott termékek esetén sem
azok moláris tömege, sem az összképlete nem egyezik az Ajánlatkérő által az ártáblázatban meghatározott moláris tömeggel és
összképlettel, így azok nem felelnek meg az előírásoknak: 9. rész Adenosine 5"-Triphosphate Magnesiumfrom 10. Guanosine 5"Triphosphat

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

35 - Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok(38-72. részek)

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok (38-72. részek): 60 61 62 Indokolás: A fent hivatkozott részekben nem nyújtottak be ajánlatot,
így azok a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenek. Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok (38-72. részek): 70 72
Indokolás: A fent hivatkozott részekben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, így azok a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
alapján eredménytelenek.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
ATGandCo Biotechnológiai Kft., 6782 Mórahalom, Kissori Út 16

Adószáma
22952170206

az alábbi részekben: 51 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

10363573206

az alábbi részekben: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok.

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 12122066213
20.
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az alábbi részekben: 55 56 57 58 59 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi
okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest , Andor
Utca 47-49.

12266788243

az alábbi részekben: 38 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Ajánlattevő neve: Biotech Kft. Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33. Adószám: 13547620-2-13 az alábbi részekben: 38
45 56 57 71 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak
fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310 Szigetszentmiklós,
Gyári Út 33

24765442213

az alábbi részekben: 52 53 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Izinta Kereskedelmi Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

az alábbi részekben: 43 44 54 56 57 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi
okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest 13241348244
, Váci Út 117
az alábbi részekben: 63 64 65 66 67 68 69 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi
okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Kőszál Utca
6.

12395152242

az alábbi részekben: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ATGandCo Biotechnológiai Kft.
Szöveges értékelés:

nem releváns

Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

nem releváns

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

EKR000128432018

Szöveges értékelés:

nem releváns

GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

Izinta Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

nem releváns

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

nem releváns

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ATGandCo Biotechnológiai Kft., 6782 Mórahalom, Kissori Út 16

22952170206

az alábbi részekben: 51 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

10363573206

az alábbi részekben: 39 40 41 42 46 47 48 49 50 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes
ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.

12122066213

az alábbi részekben: 55 58 59 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Biotech Kft. Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33. Adószám: 13547620-2-13 az alábbi részekben: 38
45 56 57 71 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310 Szigetszentmiklós, Gyári Út
33

24765442213

az alábbi részekben: 52 53 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Izinta Kereskedelmi Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

az alábbi részekben: 43 44 54 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 13241348244
Út 117
az alábbi részekben: 63 64 65 66 67 68 69 Indokolás: A hivatkozott részekben a legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot
nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Avidin Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft, 6726 Szeged, Alsó kikötő Sor 11/D

12927287206

az alábbi részekben: 70 71 72 Indokolás: Ajánlatkérő 2018. július 23-án hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtására hívta fel az
Ajánlattevőt az ajánlatának tartalmát érintően. A hiánypótlás teljesítési határidejeként Ajánlatkérő 2018. július 26-án (csütörtök)
10.00 órát jelölte meg. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a határidő lejártáig, és azt követően sem teljesítette. A
Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján „ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették,
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.” A
hiánypótlás teljesítésének elmulasztása okán az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az ajánlat eredeti példányának vizsgálata alapján: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3a) bekezdése alapján „a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és
a (3) bekezdésnek megfelelően készített ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja az
aláírás valódiságát.” A 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése alapján az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta az alábbi
esetekben fogadható el: „Az ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy
változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata
módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem
mellékletét képezi.” Az ajánlatban benyújtott aláírási minta a fenti jogszabályhelyekre figyelemmel nem fogadható el, mivel az
nem terjed ki a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltakra, így az nem igazolja elfogadható módon az aláírás
valódiságát és megfelelőségét.

Ajánlattevő neve: Biotech Kft. Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33. Adószám: 13547620-2-13 az alábbi részekben: 39
40 51 54 Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a 39., 40., 51., 54. részekben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő 2018. augusztus 1-jén hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtására hívta fel az Ajánlattevőt a szakmai ajánlatának
tartalmát érintően. A hiánypótlás teljesítési határidejeként Ajánlatkérő 2018. augusztus 6-án (hétfő) 13.00 órát jelölte meg.
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a határidő lejártát követően, 2018. augusztus 7-én, 12:29 perckor teljesítette. A
Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján „ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették,
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.” A
hiánypótlás határidőben történő teljesítésének elmulasztása okán az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat eredeti példányának vizsgálata alapján: Az alábbi részekre megajánlott
termékek vonatkozásában a megajánlott gyártó, és az ártáblázatban feltüntetett katalógus szám alapján a termékekről sem az
Ajánlattevő, sem a gyártó honlapján nem érhető el információ, így nem állapítható meg, hogy a megajánlott termékek
megfelelnek-e az ártáblázatban az Ajánlatkérő által meghatározott szempontoknak: 40. rész Superscript III REV Transcriptase
10,000 UN 51. Ultra Low Input DNA Kit forSequencing (Ion Torrent és Illuminaszekvenálókkal való kompatibilitás) 54.
qPCRBIOSyGreen Mix Lo-ROX, 50 ml bottle Az alábbi részekre megajánlott termékek vonatkozásában a megajánlott termékek
esetén sem azok moláris tömege, sem az összképlete nem egyezik az Ajánlatkérő által az ártáblázatban meghatározott moláris
tömeggel és összképlettel, így azok nem felelnek meg az előírásoknak: 39. High –CapacitycDNAReverseTranscription Kit

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.09.05

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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2018.09.04
2018.09.04

2018.09.14

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatok összesítő értékelő táblázatát az Összegezés mellékleteként tájékoztatásul az Ajánlattevők rendelkezésére
bocsátja, figyelemmel arra, hogy a nyertességgel érintett részek vonatkozásában a táblázat a keretszerződés mellékletét képezi.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.09.04 17:46:14

NemethKrisztina
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