ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000784652018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

FT-1195/SZTE/2018 – 62/E/2018/SZTE - Laborvegyszer és műanyagáru

Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

beszerzése - GINOP-2.3.2-15-2016-00011

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:

Szeged

NUTS-kód:

HU333

Postai irányítószám:

Macsek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_9557128
5

Nemzeti azonosítószám

Dugonics Tér 13

Postai cím:
Város:

Szegedi Tudományegyetem

macsek.bernadett@gmf.u-szeged. Telefon:
hu

6720

Ország:

Magyarország

Bernadett
+36 62546481

+36 62545073

Fax:

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

http://www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.u-szeged.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Fair-Tender kft.

Postai cím:

Czimra Gy. u. Utca 37.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:

EKR000784652018

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Némediné Horányi

1171

Márta

Ország:

EKRSZ_8658191
6

Magyarország
felelős akkreditált
közbeszerzési

2021.02.24 09:40:21

szaktanácsadó,
névjegyzék száma:
00369
E-mail:

fairtender@t-online.hu

Telefon:

+36 704186618

Fax:

+36 28920916

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

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
FT-1195/SZTE/2018 – 62/E/2018/SZTE - Laborvegyszer és műanyagáru beszerzése - GINOP-2.3.2-15-2016-00011

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00011 számú pályázat keretében a „Szájüregi
megbetegedések molekuláris vizsgálata” tárgyú projekt megvalósításhoz szükséges különféle laboratóriumi és mikrobiológiai
vegyszerek és műanyagáruk beszerzése.
I. fejezet Mikrobiológia vegyszerek, műanyagáru 1-13. rész:
mindösszesen 24301 db, 500 g, 18 kg, 5 kit, 100 mg mennyiségben
II. fejezet Molekuláris vegyszerek (Speciális vegyszerek, reagensek biológiai célra) 14-21. rész: mindösszesen 36 Assays, 3 cartridge,
200 lanes, 201 ml, 2000 nukleotid, 250 prep, 4000 ul mennyiségben
III. fejezet Sejtkultúra műanyagáru 22-38. rész:
mindösszesen 64790 db, 70 doboz, 300 lap, 30 rack mennyiségben
IV. fejezet - Sejtkultúra speciális vegyszerei 39-52. rész:
mindösszesen 4 db, 50 g, 6 kit, 10 l, 1134 mg, 46136 ml mennyiségben
Az 1-52. részre részenkénti ajánlat adható, az adott részben megadott teljes mennyiségre!
A részletes műszaki specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is
tehető a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ban foglaltak alapján.

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

EKR000784652018

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:
2018.11.09
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
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1 - I. Mikrobiológia vegyszerek, műanyagáru 1-13. rész
1
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 ajánlatot 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:

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

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

13547620213

BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a
kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

CheBio Fejlesztő Kft., Magyarország 1146 Budapest, Thököly Út 172.

23456141242

Chebio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
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találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

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

12266788243

Bio-Science Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár,
Fertősor 7

10256408208

GREINER Bio-One Hungary Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

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

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

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

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel
arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumot, így
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

CheBio Fejlesztő Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Szöveges értékelés:
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Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Izinta Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13547620213
2310 Szigetszentmiklós, Gyári Út 33
BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) adószám: 12513073-1-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
2. rész:
86 060 nettó Ft,
3. rész:
74 480 nettó Ft,
4. rész:
442 103 nettó Ft,
5. rész:
84 186 nettó Ft,
9. rész:
5 270 nettó Ft,
10. rész:
224 460 nettó Ft,
12. rész:
6 260 nettó Ft
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:
CheBio Fejlesztő Kft., Magyarország 1146 Budapest, Thököly Út 172.

23456141242

Chebio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172.) adószám: 23456141-2-42
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
11. rész:
39 500 nettó Ft,
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:
GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

10256408208

GREINER Bio-One Hungary Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.)
adószám: 10256408-2-08
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
8. rész:
18 919 nettó Ft,
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Nem

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., Magyarország 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.)
adószám: 10814505-2-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
13. rész:
322 500 nettó Ft,
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, Magyarország 1163 Budapest,
Kőszál Utca 6.

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) adószám: 12395152-2-42
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
6. rész:
61 000 nettó Ft,
7. rész:
81 280 nettó Ft
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

Az érvénytelen ajánlattevők és az érvénytelenség indokai az összegezés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 2. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

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

2 - II. Molekuláris vegysz. biológiai célra 14-21.rész
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Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2
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 ajánlatot 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

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

13547620213

BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a
kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az
összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Sigma-Aldrich Kft., Magyarország 1117 Budapest, Október huszonharmadika Utca 6-10.

10836660243

Sigma-Aldrich Kft. ((1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti
felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

12266788243

Bio-Science Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

10870880241

Kvalitex (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel
arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumot, így
alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan
részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

EKR000784652018

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

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti
felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

LifeTechnologies MO Kft., Magyarország 1146 Budapest, Hermina Út 17

11870120242

LifeTechnologies Kft., (1146 Budapest, Hermina út 17.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., Magyarország 2040 Budaörs,
Edison Utca 1

12176780244

Roche (Magyarország) Kft. (2040 Budaörs Edison utca 1.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a
kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az
összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel
arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumot, így
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan
részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Sigma-Aldrich Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Izinta Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

LifeTechnologies MO Kft.

EKR000784652018

Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13547620213
2310 Szigetszentmiklós, Gyári Út 33
BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) adószám: 12513073-1-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
14. rész:
141 330 nettó Ft
21. rész:
49 250 nettó Ft
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., Magyarország 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.)
adószám: 10814505-2-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
15. rész:
74 800 nettó Ft
17. rész:
72 000 nettó Ft
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:
Sigma-Aldrich Kft., Magyarország 1117 Budapest, Október huszonharmadika Utca 6-10.

10836660243

Sigma-Aldrich Kft. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.)
adószám: 10836660-2-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
16. rész:
120 000 nettó Ft
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000784652018

Nem

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

10870880241

Kvalitex Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.)
adószám: 10870880-2-41
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
18. rész:
125 388 nettó Ft
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

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027
Budapest, Ganz Utca 16

10658415241

Biomedica Hungaria Kft. (1027 Budapest, Ganz u. 16.) – 19., 20. rész tekintetében
Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy nem nyújtotta be a megadott határidőre
a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásban kért alkalmassági feltételek megalapozó referenciaigazolást, vagy nyilatkozatot.
Biomedica Hungaria Kft. utólagos indoklást Ajánlatkérő nem tudta elfogadni.
Valamint, a további érvénytelen ajánlattevők és az érvénytelenség indokai az összegezés elválaszthatatlan részét képező 2. sz.
mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 2. sz melléklet tartalmazza a
karakterkorlátozás miatt)

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

Rész száma, elnevezése:

3 - III. Sejtkultúra műanyagáru 22-38. rész

A szerződés száma:

3

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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

EKR000784652018

V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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

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

13547620213

BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a
kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az
összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

12266788243

Bio-Science Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti
felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

CheBio Fejlesztő Kft., Magyarország 1146 Budapest, Thököly Út 172.

23456141242

Chebio Fejlesztő Kft. (1146 Budapest, Thököly út 172.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel
arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumot, így
alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan
részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár,
Fertősor 7

10256408208

GREINER Bio-One Hungary Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
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dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti
felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
Budapest, Attila Utca 126

10824487241

Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Izinta Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

CheBio Fejlesztő Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékelte.

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1047
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10824487241

Budapest, Attila Utca 126
Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) adószám: 108244487-2-41
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
22. rész:
169 700 nettó Ft
24. rész:
239 200 nettó Ft
31. rész:
499 000 nettó Ft
33. rész:
163 000 nettó Ft
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, Magyarország 13547620213
2310 Szigetszentmiklós, Gyári Út 33
BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) adószám: 12513073-1-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
23. rész:
186 400 nettó Ft
25. rész:
91 890 nettó Ft
26. rész:
234 040 nettó Ft
27. rész:
58 800 nettó Ft
29. rész:
94 740 nettó Ft
35. rész:
100 800 nettó Ft
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:
GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

10256408208

GREINER Bio-One Hungary Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.)
adószám: 10256408-2-08
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
28. rész:
208 925 nettó Ft
30. rész:
91 101 nettó Ft
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:
Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest , 12266788243
Andor Utca 47-49.
Bio-Science Kft. (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) adószám: 12266788-2-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
32. rész:
79 984 nettó Ft
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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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 Budapest,
Kőszál Utca 6.

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) adószám: 12395152-2-42
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
34. rész:
42 000 nettó Ft
36. rész:
142 000 nettó Ft
37. rész:
113 800 nettó Ft
38. rész:
221 810 nettó Ft
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

Az érvénytelen ajánlattevők és az érvénytelenség indokai az összegezés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 2. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

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

Rész száma, elnevezése:

4 - IV. Sejtkultúra speciális vegyszerei 39-52. rész

A szerződés száma:

4

Az eljárás eredményes volt:

Igen

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 ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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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:

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

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

13547620213

BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a
kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az
összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Sigma-Aldrich Kft., Magyarország 1117 Budapest, Október huszonharmadika Utca 6-10.

10836660243

Sigma-Aldrich Kft. ((1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti
felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre
benyújtotta a kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti
felsorolása az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb
kommunikációban csatolt 1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

LifeTechnologies MO Kft., Magyarország 1146 Budapest, Hermina Út 17

11870120242

LifeTechnologies Kft., (1146 Budapest, Hermina út 17.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

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

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel
arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumot, így
alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés elválaszthatatlan
részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027
Budapest, Ganz Utca 16

10658415241

Biomedica Hungaria Kft. (1027 Budapest, Ganz u. 16.) minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak,
figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért
dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére.Ajánlattevők által megajánlott árak részenkénti felsorolása az összegezés
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt
1. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.

Sigma-Aldrich Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.

Izinta Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.

LifeTechnologies MO Kft.
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.

Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli.

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 13547620213
2310 Szigetszentmiklós, Gyári Út 33
BioTech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.) adószám: 12513073-1-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
39. rész:
225 000 nettó Ft
40. rész:
130 820 nettó Ft
42. rész:
462 010 nettó Ft
50. rész:
163 410 nettó Ft
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:
LifeTechnologies MO Kft., Magyarország 1146 Budapest, Hermina Út 17
LifeTechnologies Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) adószám: 11870120-2-42
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11870120242

Ajánlatkérő számára a
41. rész:
780
43. rész:
393
51. rész:
223

legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
000 nettó Ft
000 nettó Ft
800 nettó Ft
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:
Sigma-Aldrich Kft., Magyarország 1117 Budapest, Október huszonharmadika Utca 6-10.

10836660243

Sigma-Aldrich Kft. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 6-10.)
adószám: 10836660-2-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
44. rész:
752 400 nettó Ft
46. rész:
362 025 nettó Ft
52. rész:
4 792 680 nettó Ft
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., Magyarország 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

10814505243

Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.)
adószám: 10814505-2-43
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
45. rész:
52 500 nettó Ft
48. rész:
93 100 nettó Ft
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, Magyarország 1163 Budapest,
Kőszál Utca 6.

12395152242

RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6.) adószám: 12395152-2-42
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb árat adó ajánlatot tette
47. rész:
180 400 nettó Ft
49. rész:
149 400 nettó Ft
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

Az érvénytelen ajánlattevők és az érvénytelenség indokai az összegezés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben
találhatók (Külön eljárási cselekményben - egyéb kommunikációban csatolt 2. sz melléklet tartalmazza a karakterkorlátozás
miatt)

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:

2019.03.13

Lejárata:

2019.03.22

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.03.12
2019.03.12

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:
1.)
A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1195/SZTE/2018 – 62/E/2018/SZTE "Laborvegyszer és műanyagáru
beszerzése - GINOP-2.3.2-15-2016-00011” megnevezésű, ajánlattételi felhívás megküldésével induló, nyílt közbeszerzési eljárás
2.)
FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369
3.) A közbeszerzési eljárás alábbi részeit eredménytelennek minősítették az alábbiakban megadottak szerint:
Eredménytelen részek és az eredménytelenség indokai:
1. rész: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
19. és 20. rész: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot
nyújtottak be.
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