ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000703262018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

"LIVE-LONGER – Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és
terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a
betegágyig " elnevezésű - EFOP-3.6.2-16-2017-00006 számú - projekt
keretében”

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 62544779

Fax:

+36 62545073

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

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
59976703

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:

EKR000703262018

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1123

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

Andrea

Ország:

Magyarország

E-mail:

bikaline.andrea@electool.com

Telefon:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
"LIVE-LONGER – Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a
laboratóriumtól a betegágyig " elnevezésű - EFOP-3.6.2-16-2017-00006 számú - projekt keretében”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Laboratóriumi eszközbeszerzés a „LIVE-LONGER – Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése
transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig " elnevezésű - EFOP-3.6.2-16-2017-00006 számú - projekt keretében”,
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben
egyenértékű termékek beszerzése, összesen 6 db féle tétel / rész.. 1. rész: Laboratóriumi alapeszközök: 2 db Vortex/Kémcsőrázó
készülék 1 db Billenő rázó (20x20 cm) standard platformmal, 2 db Vortex lab dancer 1 db Millivac Mini Vákuumpumpa 1 db db
Eppendorf Centrifuga rendszer 1 db 4FIT VET Rádiófrekvenciás elektrokauter és elektródaszett, amely 4 elektródából áll, 1 db
Üveggyöngy sterilizátor 2. rész: Laboratóriumi alapeszközök II. 5 db Laboratóriumi időzítő óra 1 db Ultramély fagyasztó 1 db
Analítikai mérlek 1 db Multichannel pipetta 1 db 4 darabos pipetta szett 1 db Jégpehely/-kása készítő gép 3. rész: Rendszer
elektrofiziológiához és sejttyenyésztéshez 1 db: Digitális körkörös vízfürdő 1 db: LUNA-II Automata sejtszámláló készülék, 1 db:
Mikroszkóp és patch clamp rendszer: patch clamp alrendszere 4. rész: Rendszer molekuláris biológiához 2 db: Grant V-32 vortex mixer
1 db: Thermo NanoDrop Lite fotométer 5. rész: Fluoreszcens mikroszkóp: 1 db 6. rész: Mikroszkóp és Patch clamp rendszer:
mikroszkóp alrendszere: 1 db vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel
műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész
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:
2018.11.08
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

EKR000703262018

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - Laboratóriumi alapeszközök I.

Rész száma, elnevezése:
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

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

13547620213

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 3.595.260,- Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett billenő rázó eszköz
esetében : 0 hónap Shaker használható legyen hidegszobában és inkubátorban egyaránt, +4°C - +40°C hőmérsékleti
tartományban : igen Vákuumpumpa tömege : 1,9 kg Eppendorf centrifuga: Elérhető legyen hozzá további rotor és adapter 175
ml-es Falcon edény, deepwell plate, sejttenyésztő flaska és PCR stripek centrifugálásához : igen Ajánlattevő ajánlata megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a
Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

850

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak, ajánlata érvényes,
szerződéskötésre alkalmas. Egyedüli érvényes ajánlattevőként 850 pontot kapott

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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 beérkező ajánlatokat – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója , valamint – a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő a részszempontok
értékelése esetében az ajánlati ár értékelési szempontnál a fordított arányosítás, a Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12
hónap felett billenő rázó eszköz esetében esetében a pontkiosztás módszerét, a Shaker használható legyen hidegszobában és
inkubátorban egyaránt, +4°C - +40°C hőmérsékleti tartományban értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét,
Vákuumpumpa tömege értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, az Eppendorf centrifuga további eszközök
megléte értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét alkalmazta. alapján értékelt.
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, 2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33

13547620213

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 3.595.260,- Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett billenő rázó eszköz
esetében : 0 hónap Shaker használható legyen hidegszobában és inkubátorban egyaránt, +4°C - +40°C hőmérsékleti
tartományban : igen Vákuumpumpa tömege : 1,9 kg Eppendorf centrifuga: Elérhető legyen hozzá további rotor és adapter 175
ml-es Falcon edény, deepwell plate, sejttenyésztő flaska és PCR stripek centrifugálásához : igen Ajánlattevő ajánlata megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a
Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő az
összességében legelőnyösebb értékelési szempont alapján egyedüli érvényes ajánlattevőként a legelőnyösebb ajánlatot tette.
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

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

10363573206

- ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta az értékelési szempont igazolását. - az ajánlatával szemben fennáll a Kbt
. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, - vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Laboratóriumi alapeszközök II.

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

EKR000703262018

Igen

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

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

12395152242

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 5.999.547,- Ultramély fagyasztó: belső tárolási kapacitása 528 l, Ultramély fagyasztó: alacsony
hangterhelés: 52 dB, Ultramély fagyasztó: figyelmeztetés módja: 3 Analitikai mérleg: alkalmazás tömegmérés lehetőségei: 6,
Jégpehely gyártó: jéggyártás sebessége: 70. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

950

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak, ajánlata érvényes,
szerződéskötésre alkalmas. Egyedüli érvényes ajánlattevőként 950 pontot kapott

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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 beérkező ajánlatokat – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója , valamint – a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő a részszempontok
értékelése esetében az ajánlati ár értékelési szempontnál a fordított arányosítás, Az ultramély fagyasztó: belső tárolási kapacitása
értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét, Az ultramély fagyasztó: figyelmeztetés módja (hang, vizuális, távolsági)
értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét, az Analitikai mérleg: alkalmazás: tömegmérés lehetőségei értékelési
szempont esetében a pontkiosztás, a Jégpehely gyártó: jéggyártás sebessége esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazta.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Kőszál Utca 6.

EKR000703262018

12395152242

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 5.999.547,- Ultramély fagyasztó: belső tárolási kapacitása 528 l, Ultramély fagyasztó: alacsony
hangterhelés: 52 dB, Ultramély fagyasztó: figyelmeztetés módja: 3 Analitikai mérleg: alkalmazás tömegmérés lehetőségei: 6,
Jégpehely gyártó: jéggyártás sebessége: 70. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb értékelési szempont
alapján egyedüli érvényes ajánlattevőként a legelőnyösebb ajánlatot tette.
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:

3 - Rendszer elektrofiziológiához és sejttenyésztéshez

A szerződés száma:
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 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

EKR000703262018

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

CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 13349381241
1044 Budapest, Óradna Utca 4
Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 9.555.815,- Lehetséges 2 V-os feszültség kimenetek és 5 μA-es áramkimenetek: igen,
Támogatja a piacon legkisebb fejegységet a 49 mm hosszúságú, 24 g súlyú S-próbát: Igen, A kalibrálást és az önellenőrzést a
felhasználó is elvégezheti: igen, Ingyenes szoftverfrissítések: igen, A szoftver „Lock-in” opcióval capacitancia vizsgálatok
végezhetőek „Whole-cell” és on-cell” módban: igen. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak, ajánlata érvényes,
szerződéskötésre alkalmas. Egyedüli érvényes ajánlattevőként 1000 pontot kapott

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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 beérkező ajánlatokat – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója , valamint – a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő a részszempontok
értékelése esetében az ajánlati ár értékelési szempontnál a fordított arányosítás, a Lehetséges 2 V-os feszültség kimenetek és 5 μA-es
áramkimenetek értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét, a Támogatja a piacon legkisebb fejegységet, a 49 mm
hosszúságú, 24 g súlyú S-próbát értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét, a Kalibrálást és az önellenőrzést a
felhasználó is elvégezheti értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét, az Ingyenes szoftverfrissítések értékelési
szempont esetében az abszolút értékelés módszerét, A szoftver „Lock-in” opcióval capacitancia vizsgálatok végezhetőek „Whole-cell”
és on-cell” módban értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét alkalmazta.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044
Budapest, Óradna Utca 4

13349381241

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 9.555.815,- Lehetséges 2 V-os feszültség kimenetek és 5 μA-es áramkimenetek: igen,
Támogatja a piacon legkisebb fejegységet a 49 mm hosszúságú, 24 g súlyú S-próbát: Igen, A kalibrálást és az önellenőrzést a
felhasználó is elvégezheti: igen, Ingyenes szoftverfrissítések: igen, A szoftver „Lock-in” opcióval capacitancia vizsgálatok
végezhetőek „Whole-cell” és on-cell” módban: igen. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb értékelési szempont
alapján egyedüli érvényes ajánlattevőként a legelőnyösebb ajánlatot tette.
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

EKR000703262018

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:

4 - Rendszer molekuláris biológiához

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:

2

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

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

12266788243

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 1.913.580,- Fotométer: Intelligens spektrumanalízis és kontamináció-predikciós algoritmus:
szennyezőanyagok (pl. guanidin-sók, fenol, protein a DNS mellett) felismerése, korrigált koncentrációk számítása, szakmai
kommentárral és javaslatokkal: igen, Fotométer: fényút: 0.03 mm-től 1 mm-ig (auto-ranging) min. 5 különböző úthosszon: 5 mm,
Fotométer: különálló folyadékoszlop-analizáló digitális képszenzor megléte: igen, Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a
szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

EKR000703262018

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

950

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak, ajánlata érvényes,
szerződéskötésre alkalmas. Egyedüli érvényes ajánlattevőként 950 pontot kapott

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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 beérkező ajánlatokat – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója , valamint – a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő a részszempontok
értékelése esetében az ajánlati ár értékelési szempontnál a fordított arányosítás, a Fotométer: intelligens spektrumanalizis és
kontamináció-predikciós algoritmus: szennyezőanyagok felismerése értékelési szempont esetében az abszolút értékelés módszerét, a
Fotométer: fényút: 0.03 mm-től 1 mm-ig (augo-ranging) min 5 különböző úthosszon értékelési szempont esetében a pontkiosztás
módszerét, a Fotométer: különálló folyadékoszlop-analizáló digitális képszenzor megléte értékelési szempont esetében az abszolút
értékelés módszerét alkalmazta.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest , Andor Utca 47- 12266788243
49.
Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 1.913.580,- Fotométer: Intelligens spektrumanalízis és kontamináció-predikciós algoritmus:
szennyezőanyagok (pl. guanidin-sók, fenol, protein a DNS mellett) felismerése, korrigált koncentrációk számítása, szakmai
kommentárral és javaslatokkal: igen, Fotométer: fényút: 0.03 mm-től 1 mm-ig (auto-ranging) min. 5 különböző úthosszon: 5 mm,
Fotométer: különálló folyadékoszlop-analizáló digitális képszenzor megléte: igen, Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a
szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő az összességében
legelőnyösebb értékelési szempont alapján egyedüli érvényes ajánlattevőként a legelőnyösebb ajánlatot tette.
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

BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33
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13547620213

Ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Ajánlattevő a 4. rész 2. értékelési szempontjára nem az előírásoknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát. - az ajánlatával szemben
fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, - vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró
okok.

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

5 - Fluoreszcens mikroszkóp

Rész száma, elnevezése:
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:

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

Unicam Magyarország Kft., 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10853940242

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 18.125.840,- Továbbfejlesztési lehetőség: igen, A mikroszkóp rendszer hardveresen és
szoftveresen kompatibilis-e a már meglévő UPLSAPO60xW objektívvel, valamint a szintén meglévő CoolLed pE-4000
fényforrással:igen, A szoftver bővítési lehetőséggel rendelkezzen:3 Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a
szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Unicam Magyarország Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak, ajánlata érvényes,
szerződéskötésre alkalmas. Egyedüli érvényes ajánlattevőként 1000 pontot kapott

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:

EKR000703262018

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója , valamint – a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő a részszempontok
értékelése esetében az ajánlati ár értékelési szempontnál a fordított arányosítás, a Továbbfejlesztési lehetőség értékelési szempont
esetében az abszolút értékelés módszerét, a mikroszkóp rendszer hardveresen és szoftveresen kompatibilis-e a már meglévő
UPLSAPO60xW objektívvel, valamint a szintén meglévő CoolLed pE-4000 fényforrással értékelési szempont esetében az abszolút
értékelés módszerét, a Szoftver bővítési lehetőséggel rendelkezzen értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazta
.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Unicam Magyarország Kft., 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10853940242

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 18.125.840,- Továbbfejlesztési lehetőség: igen, A mikroszkóp rendszer hardveresen és
szoftveresen kompatibilis-e a már meglévő UPLSAPO60xW objektívvel, valamint a szintén meglévő CoolLed pE-4000
fényforrással:igen, A szoftver bővítési lehetőséggel rendelkezzen:3 Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a
szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő az összességében
legelőnyösebb értékelési szempont alapján egyedüli érvényes ajánlattevőként a legelőnyösebb ajánlatot tette.
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:

6 - Mikroszkóp és Patch clamp rendsz. mikroszkóp alrnd

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:
A szerződés megkötését megtagadták:

EKR000703262018

Igen

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

Carl Zeiss Technika Kft., 2040 Budaörs, Neumann János Utca 3

10548756213

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 20.650.247,- Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett: 24 hónap A
fókuszáló Z-motor léptetésének finomsága: 10, A kondenzor munkatávolsága: 70, Apochromat 20X objektív Numerikus apertúra:
0,8. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt
kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Carl Zeiss Technika Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak, ajánlata érvényes,
szerződéskötésre alkalmas. Egyedüli érvényes ajánlattevőként 1000 pontot kapott.

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 beérkező ajánlatokat – a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója , valamint – a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontokat alkalmazza. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ajánlatkérő a részszempontok
értékelése esetében az ajánlati ár értékelési szempontnál a fordított arányosítás, a többletjótállás mértéke esetében az egyenes
arányosítás módszerét, a Fókuszáló Z-motor léptetésének finomsága értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét, a
Kondenzor munkatávolsága értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét, az Apochromat 20X objektív Numerikus apertúra
(WD min. 0.55 megtartása mellett) értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazta.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Carl Zeiss Technika Kft., 2040 Budaörs, Neumann János Utca 3

10548756213

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 20.650.247,- Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett: 24 hónap A
fókuszáló Z-motor léptetésének finomsága: 10, A kondenzor munkatávolsága: 70, Apochromat 20X objektív Numerikus apertúra:
0,8. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ajánlatával szemben nem áll fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi ok, vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt
kizáró okok. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb értékelési szempont alapján egyedüli érvényes ajánlattevőként a
legelőnyösebb ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR000703262018

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:

2019.02.05

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:

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:

EKR000703262018

2019.02.04
2019.02.04

2019.02.14
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