ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000501462018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Eszközök beszerzése GINOP-2.2.1-15-2017-00100

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:

Baranyainé dr. Fialka

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

baranyaine.fialka.magdolna@
gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Magdolna

+36 62546481

Fax:

+36 62546481

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.u-szeged.hu

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:

rati.angela@electool.com

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

1123

Ország:

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Ráti
Telefon:

Angéla
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Eszközök beszerzése GINOP-2.2.1-15-2017-00100

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
„Az SZTE kutatási tevékenységellátás hatékonyságának növelése érdekében szükséges eszközfejlesztés a GINOP-2.2.1-15-2017-00100
projekt keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel műszakilag
mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen részenként 1-1 db eszköz. Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes
részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. 1. rész: 1 db. Gázkromatográf beszerzése 2.
rész: 1 db. IKA Kaloriméter beszerzése 3. rész: 1 db. Ultrahangos sejtfeltáró eszköz beszerzése Az ellenszolgáltatás tartalmazza a
szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók,
díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete
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:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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:
2018.08.28
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000501462018

Rész száma, elnevezése:

1 - 1 db. Gázkromatográf beszerzése

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

Adószáma

"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

11802428243

Nettó ajánlati ár: 11 310 000,-HUF Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi
okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca
126.

12279144241

Nettó ajánlati ár: 12 875 500,- HUF Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi
okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1131 Budapest, Madarász Viktor ut 1/A.

12998391241

Nettó ajánlati ár: 13 896 540,- HUF Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi
okok, − velük 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:

37697
"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

1000

Szöveges értékelés:

38302
TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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878

Szöveges értékelés:

38787
Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

813

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár értékelése során a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: A pontok kiosztásának a fordított
arányosítás esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált azaz P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

11802428243

Nettó ajánlati ár: 11 310 000,-HUF Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és a legalacsonyabb ár megajánlást tette.
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

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

Rész száma, elnevezése:

2 - 1 db. IKA Kaloriméter beszerzése

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

EKR000501462018

Igen

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

1

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

SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság,
1201 Budapest, Jósika utca 86

10251348243

Nettó ajánlati ár: 5 620 000,- HUF A megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem): Igen
Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, −
az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 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:

36234
SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt
felelősségű társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár értékelése során a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: A pontok kiosztásának a fordított
arányosítás esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált azaz P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin Ajánlatkérő
a megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem) értékelése esetén a pontozás módszerét alkalmazza:
Igen válasz 10 pont, Nem válasz 0 pont
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság, 1201
Budapest, Jósika utca 86

10251348243

Nettó ajánlati ár: 5 620 000,- HUF Ajánlattevő az egyetlen 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:
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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

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

Rész száma, elnevezése:

3 - 1 db. Ultrahangos sejtfeltáró eszköz beszerzése

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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
LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1158 Budapest, Késmárk Utca 18.

Adószáma
13656230242

A megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem): igen Nettó ajánlati ár: 1 340 000,- Indokolás: −
ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az
ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a
felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

EKR000501462018

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

10650400209

A megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem): nem Nettó ajánlati ár: 1 341 900,- HUF
Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, −
az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a
felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft., 1136 Budapest, Pannónia Utca 11.

10870880241

A megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem): Igen Nettó ajánlati ár: 1 880 145,- HUF
Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, −
az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 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

A megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem): Igen Nettó ajánlati ár: 1 825 500,- HUF
Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, −
az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük 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:

35445
LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

36699
VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

898

Szöveges értékelés:

35325
Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.

741

Szöveges értékelés:

35681
BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

760

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár értékelése során a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: A pontok kiosztásának a fordított
arányosítás esetében: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált azaz P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin Ajánlatkérő
a megajánlott termék rendelkezik gyártó által igazolt szakszervizzel (igen/nem) értékelése esetén a pontozás módszerét alkalmazza:
Igen válasz 10 pont, Nem válasz 0 pont
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 1158 Budapest, Késmárk Utca 18.

13656230242

Nettó ajánlati ár: 1 340 000,- Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó és egyben érvényes ajánlatot nyújtotta be.
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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

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:

2018.11.09

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.11.08
2018.11.08

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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2018.11.19

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.11.08 09:33:29

arati

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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