
EKR000662372018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-482/2018.: Eszközbeszerzés (IRONHEART)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-482/2018.: Eszközbeszerzés (IRONHEART)Közbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000662372018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Dóka Edit

dokaedit@fin.unideb.hu +36 52512700/72173

www.unideb.hu



EKR000662372018
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

1 - Mobil kémiai elszívófülkeRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

189A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 187-421981A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Debreceni Egyetem „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” c. GINOP-2.3.2-15-2016-00043 sz. projekt keretében 
eszközök beszerzésére nyert el európai uniós támogatást. A projekt keretében beszerzendő eszközök: 1. rész: Mobil kémiai 
elszívófülke: 1 db 2. rész: Sejtszámláló és képalkotó készülék: 1 db 3. rész: DNS-RNS dekontaminációs fülke: 1 db 4. rész: VEVO 770 
készülékhez RMV 710B és RMV 707B kiegészítők: 1 + 1 db 5. rész: Szívizom kontraktilitás mérő rendszer: 1 db 6. rész: Laboratóriumi 
víztisztító készülék: 1 db 7. rész: Multifunkciós mikroplate reader: 1 db 8. rész: Klinikai kémiai automata: 1 db 9. rész: 
Tudományos-kutató munkára alkalmas Videó-EEG rendszer: 1 db

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ellenszolgáltatás összege: 1.213.000 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, 
a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Az eljárásra egyetlen ajánlat érkezett, mely érvényes volt.

10384417241Dialab Kft., 1026 Budapest, Pasaréti Út 31

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Az értékelési tartomány legkedvezőtlenebb értékénél kedvezőtlenebb 
érték nem ajánlható meg. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Valamennyi eljárási rész esetén az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlás 
értéke pozitív egész számban értendő. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklete szerint határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott mellékelt A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel
leírva: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max
: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Minőségi értékelési 
részszempontok esetén alkalmazandó értékelési módszerek: Minőségi értékelési részszempont: Működő eszköz zajszintje: 20-70 dB 
között, fordított arányosítással. P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb )*(P max- P min)+P
min ahol: P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála
alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a 
maximális pontszámot adja. A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. A fenti módszerekkel értékelt egyes 
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a felhívásban megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az 
értékelés során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során). Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb 
értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kapja. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél 
kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének 
értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a legkedvezőtlenebb 
értéket nem éri el az Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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:

100

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

Az ajánlat értékelése: 1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 10,00 pont Súlyszám: 90 Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 900,00 pont 2. Működő eszköz zajszintje Értékelési pontszám: 4 pont Súlyszám: 10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 10 pont

Szöveges értékelés:

940Dialab Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 1.213.000 Ft 2., Működő eszköz zajszintje: 50 dB 
Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

10384417241Dialab Kft., 1026 Budapest, Pasaréti Út 31

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2.A szerződés száma:

2 - Sejtszámláló és képalkotó készülékRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

Az eljárás 2. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen, mivel erre az eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot.
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3.A szerződés száma:

3 - DNS-RNS dekontaminációs fülkeRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Igen
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Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Az értékelési tartomány legkedvezőtlenebb értékénél kedvezőtlenebb 
érték nem ajánlható meg. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Valamennyi eljárási rész esetén az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlás 
értéke pozitív egész számban értendő. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklete szerint határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott mellékelt A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel
leírva: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max

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:

100

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

1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 7,74 pont Súlyszám: 90 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
696,97 pont 2. Jótállás időtartama Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata: 100 pont

Szöveges értékelés:

796.97Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Nettó ajánlati ár: Értékelési pontszám: 10,00 pont Súlyszám: 90 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
900,00 pont 2. Jótállás időtartama Értékelési pontszám: 5 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 50 pont

Szöveges értékelés:

950Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 613.368 Ft 2., Jótállás időtartama: 36 hónap Alkalmasság 
indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

12266788243Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest , Andor 
Utca 47-49.

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 475.000 Ft 2., Jótállás időtartama: 24 hónap Alkalmasság 
indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

10363573206Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

4.A szerződés száma:

4 - VEVO 770 készülékhez RMV 710B és RMV 707B kieg.Rész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 475.000 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a 
Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő az értékelési részszempontokra tekintettel a 
legmagasabb pontszámot kapta, ezért Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő nyertesnek nyilvánította.

10363573206Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Minőségi értékelési 
részszempontok esetén alkalmazandó értékelési módszerek: Minőségi értékelési részszempont: Jótállás időtartama: 12-36 hónap 
között, egyenes arányosítással. P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb )*(P max- P min)+P 
min ahol: P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála
alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a 
maximális pontszámot adja. A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. A fenti módszerekkel értékelt egyes 
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a felhívásban megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az 
értékelés során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során). Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb 
értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kapja. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél 
kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének 
értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a legkedvezőtlenebb 
értéket nem éri el az Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Nem
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás 4. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen, mivel erre az eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot.



EKR000662372018

Az ajánlat értékelése: IronMaas Kft. részére: 1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 10,00 pont Súlyszám: 80 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 800,00 pont 2. Szarkomerhossz mérés frekvenciája Értékelési 
pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 3. Jótállás időtartama 
Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont

Szöveges értékelés:

1000IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 22.999.000 Ft 2., Szarkomerhossz mérés frekvenciája (hz): 
1200 hz 3., Jótállás időtartama (hó) 36 hó Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a 
felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

24648316243IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1205 Budapest, Köteles Utca 69/B/1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

5.A szerződés száma:

5 - Szívizom kontraktilitás mérő rendszerRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22.999.000 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban
, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Az eljárásra egyetlen ajánlat érkezett, mely érvényes volt.

24648316243IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1205 Budapest, Köteles Utca 69/B/1

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Az értékelési tartomány legkedvezőtlenebb értékénél kedvezőtlenebb 
érték nem ajánlható meg. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Valamennyi eljárási rész esetén az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlás 
értéke pozitív egész számban értendő. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklete szerint határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott mellékelt A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel
leírva: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max
: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Minőségi értékelési 
részszempontok esetén alkalmazandó értékelési módszerek: Minőségi értékelési részszempont: Szarkomerhossz mérés frekvenciája: 
100-1000 Hz között, egyenes arányosítással. P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb )*(P 
max- P min)+P min ahol: P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P 
min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték
, amire a maximális pontszámot adja. A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. §
(1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. A fenti módszerekkel értékelt egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a felhívásban megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az 
értékelés során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során). Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb 
értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kapja. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél 
kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének 
értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a legkedvezőtlenebb 
értéket nem éri el az Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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Az ajánlat értékelése: 1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 8,67,00 pont Súlyszám: 80 Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 693,46 pont 2. A készülék nyomásfokozóval elért (nem gravitációs) nyomása a külső (
kifolyási) ágon (bar): Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 

Szöveges értékelés:

893.46IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ajánlat értékelése: 1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 10,00 pont Súlyszám: 80 Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 800,00 pont 2. A készülék nyomásfokozóval elért (nem gravitációs) nyomása a külső (
kifolyási) ágon (bar): Értékelési pontszám: 0 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0 
pont 3. A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata (liter) Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont

Szöveges értékelés:

900RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 1.498.000 Ft 2., A készülék nyomásfokozóval elért (nem 
gravitációs) nyomása a külső (kifolyási) ágon: 6 bar 3., A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata: 60 liter Alkalmasság 
indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

24648316243IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1205 Budapest, Köteles Utca 69/B/1

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 1.298.500 Ft 2., A készülék nyomásfokozóval elért (nem 
gravitációs) nyomása a külső (kifolyási) ágon: 0 bar 3., A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata: 60 liter Alkalmasság 
indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Kőszál Utca 
6.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

6.A szerződés száma:

6 - Laboratóriumi víztisztító készülékRész száma, elnevezése:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.298.500 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, 
a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő az értékelési részszempontokra tekintettel a 
legmagasabb pontszámot kapta, ezért Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő nyertesnek nyilvánította.

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Kőszál Utca 6.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Az értékelési tartomány legkedvezőtlenebb értékénél kedvezőtlenebb 
érték nem ajánlható meg. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Valamennyi eljárási rész esetén az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlás 
értéke pozitív egész számban értendő. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklete szerint határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott mellékelt A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel
leírva: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max
: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Minőségi értékelési 
részszempontok esetén alkalmazandó értékelési módszerek: A készülék nyomásfokozóval elért (nem gravitációs) nyomása a külső (
kifolyási) ágon: 0-2 bar, egyenes arányosítás. A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata: 25-50 liter, egyenes arányosítás. P 
vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb )*(P max- P min)+P min ahol: P vizsgált: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: 
az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja. A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. A fenti módszerekkel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési 
pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a felhívásban megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat 
a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az értékelés során kettő tizedesjegyig kerekít a 
matematikai kerekítés szabályai szerint (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). 
Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az 
esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kapja. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl 
meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott 
képletbe behelyettesítésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a legkedvezőtlenebb értéket nem éri el az 
Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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:

100

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

100 pont 3. A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata (liter) Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont
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Az ajánlat értékelése: 1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 10,00 pont Súlyszám: 70 Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 700,00 pont 2., Injektor holttere (egy injektálási ciklus során elvesztett minta térfogata, 
mikroliterben): Értékelési pontszám: 5 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 3.
, Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság függvényében (nincs/van): Értékelési pontszám: 10 

Szöveges értékelés:

939.99IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 17.200.000 Ft 2., Injektor holttere (egy injektálási ciklus 
során elvesztett minta térfogata, mikroliterben): 2 3., Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság függvényében (
nincs/van): igen. 4., Lyukanként több pontos mérési lehetőség (Well scanning, mérési pont): 9801 Alkalmasság indoklása: 
Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

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

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Nettó ajánlati ár: 14.890.000 Ft 2., Injektor holttere (egy injektálási ciklus 
során elvesztett minta térfogata, mikroliterben): 30 3., Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság függvényében (
nincs/van): igen. 4., Lyukanként több pontos mérési lehetőség (Well scanning, mérési pont): 900 Alkalmasság indoklása: 
Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

24648316243IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1205 Budapest, Köteles Utca 69/B/1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

7.A szerződés száma:

7 - Multifunkciós mikroplate readerRész száma, elnevezése:

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

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 14.890.000 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban
, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő az értékelési részszempontokra tekintettel a 
legmagasabb pontszámot kapta, ezért Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő nyertesnek nyilvánította.

24648316243IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1205 Budapest, Köteles Utca 69/B/1

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Az értékelési tartomány legkedvezőtlenebb értékénél kedvezőtlenebb 
érték nem ajánlható meg. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Valamennyi eljárási rész esetén az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlás 
értéke pozitív egész számban értendő. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklete szerint határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott mellékelt A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel
leírva: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max
: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Minőségi értékelési 
részszempontok esetén alkalmazandó értékelési módszerek: Minőségi értékelési részszempont: Injektor holttere (egy injektálási ciklus 
során elvesztett minta térfogata: 10-50 µl, fordított arányosítás Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság 
függvényében: igen/nem, pontkiosztás Lyukanként több pontos mérési lehetőség (Well scanning): 1-1000 mérési pont, egyenes 
arányosítás. P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb )*(P max- P min)+P min ahol: P 
vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja. A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. Pontkiosztás: a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet B) pont 1. pontja szerint az értékelés módszere: 
ha az ajánlott készülék rendelkezik az opcióval, akkor a maximális pontszámot kap-ja, míg ha azzal nem rendelkezik, akkor a minimális
pontszámot kapja. A fenti módszerekkel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a 
felhívásban megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az értékelés során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (
ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet 
ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot 
kapja. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által 
meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet arra, hogy amennyiben a legkedvezőtlenebb értéket nem éri el az Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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:

100

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

Az ajánlat értékelése: 1. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 8,66 pont Súlyszám: 70 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 605,99 pont 2., Injektor holttere (egy injektálási ciklus során elvesztett minta térfogata, 
mikroliterben): Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont
3., Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság függvényében (nincs/van): Értékelési pontszám: 
10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 4., Lyukanként több pontos mérési 
lehetőség (Well scanning, mérési pont): Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 100 pont

Szöveges értékelés:

905.99BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 4., Lyukanként több pontos mérési 
lehetőség (Well scanning, mérési pont): Értékelési pontszám: 8 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 89,99 pont
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1., Az automata képes fluoreszcencia polarizációs módszer alapján történő 
mérésre (igen/nem): igen 2., Az automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+, Cl-. Li+) mérésére (db): 4 db
3., A méréseket (ISE kivételével) egyszer használatos küvetták használatával végzi (nem adott/adott): igen 4., A szállított 
konfigurációban szereplő nyitott csatornák száma (db): 10 db 5., Nettó ajánlati ár: 16.770.000 Ft Alkalmasság indoklása: 
Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek.

12176780244Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., 2040 Budaörs, Edison Utca 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

8.A szerződés száma:

8 - Klinikai kémiai automataRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 16.770.000 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban
, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlattevő az értékelési részszempontokra tekintettel a 
legmagasabb pontszámot kapta, ezért Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő nyertesnek nyilvánította.

12176780244Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., 2040 Budaörs, Edison Utca 1

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Az értékelési tartomány legkedvezőtlenebb értékénél kedvezőtlenebb 
érték nem ajánlható meg. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Valamennyi eljárási rész esetén az ajánlati árat 
magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A megajánlás 
értéke pozitív egész számban értendő. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. 
melléklete szerint határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott mellékelt A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel
leírva: P=(A legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max
: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Minőségi értékelési 
részszempontok esetén alkalmazandó értékelési módszerek: Minőségi értékelési részszempont: Az automata képes fluoreszcencia 
polarizációs módszer alapján történő mérésre: igen/nem, pontkiosztás. Az automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, 
Na+, K+, Cl-. Li+) mérésére: 0-5 db, egyenes arányosítás. A méréseket (ISE kivételével) egyszer használatos küvetták használatával 
végzi (képesség)) igen/nem, pontkiosztás. A szállított konfigurációban szereplő nyitott csatornák száma: 5-25 db, egyenes arányosítás. 
P vizsgált=(A vizsgált- A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb )*(P max- P min)+P min ahol: P vizsgált: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: 
az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja. A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. Pontkiosztás: a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i 
Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet B) pont 1. pontja szerint az értékelés módszere: ha az ajánlott készülék 
rendelkezik az opcióval, akkor a maximális pontszámot kap-ja, míg ha azzal nem rendelkezik, akkor a minimális pontszámot kapja. A 
fenti módszerekkel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a felhívásban megadott 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. Az ajánlatkérő az értékelés során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (ehhez Ajánlatkérő 
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kapja. Amennyiben 
Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési 
tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy 
amennyiben a legkedvezőtlenebb értéket nem éri el az Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

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:

100

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

Az ajánlat értékelése: 1., Az automata képes fluoreszcencia polarizációs módszer alapján történő mérésre (igen
/nem): Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 2., Az 
automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+, Cl-. Li+) mérésére (db): Értékelési 
pontszám: 8 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 80 pont 3., A méréseket (ISE 
kivételével) egyszer használatos küvetták használatával végzi (nem adott/adott): Értékelési pontszám: 10 pont 
Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 pont 4., A szállított konfigurációban szereplő 
nyitott csatornák száma (db): Értékelési pontszám: 2,5 pont Súlyszám: 10 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 25 pont 5. Nettó ajánlati ár Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 60 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 600 pont

Szöveges értékelés:

905Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:



EKR000662372018

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

9.A szerződés száma:

9 - Tudományos-kutató munkára alk. Videó-EEG rendszerRész száma, elnevezése:

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

A VMD Zrt. ajánlata a 8. rész esetén a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb okból érvénytelen. Indoklás: 1., 
Ajánlatkérő az 1. sz. értékelési részszempontot a következőképpen határozta meg: „Az automata képes fluoreszcencia 
polarizációs módszer alapján történő mérésre (nem képes ilyen mérésre/képes ilyen mérésre).” „Az automata képes 
fluoreszcencia polarizációs módszer alapján történő mérésre (Pmin=0 pont: nem képes ilyen mérésre, Pmax=10 pont: az 
ajánlatban szereplő eszköz képes ilyen mérés elvégzésére).” Ajánlattevő az 1. sz. értékelési részszempontra az ajánlatban az „
igen” választ jelölte meg. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében kérte megerősíteni és alátámasztani, hogy az Ajánlattevő 
által megajánlott eszköz képes az 1. sz. értékelési részszempont szerinti mérésre és ezzel teljesíti ezt a minőségi feltételt. 
Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján határidőre megküldte felvilágosítását, melyben elismeri, hogy az általa 
megajánlott eszköz nem képes az 1. sz. értékelési részszempont szerinti mérésre, egyúttal a felolvasólapját módosította, és az 1. 
sz. értékelési részszempontra tett megajánlását „nem”-re módosította. A hiánypótlásról a 71. § (8) a) pontja szerint: "(8) A 
hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) az 
ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a 
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely 
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja." A felvilágosítás 
megadásával Ajánlattevő - megsértve ezzel az ajánlati kötöttségét - módosította az 1. sz. értékelési részszempontra tett 
megajánlását, továbbá megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontját. Ajánlattevő ebben az esetben a felvilágosítás nyújtással 
megváltoztatta az 1. sz. értékelési részszempontra tett megajánlását, és ezzel az Ajánlattevők között értékeléskor kialakuló 
sorrendet is. Ennek megfelelően ezen paragrafus szerint az Ajánlattevő által elkövetett “hiba” nem javítható, a felolvasólapon 
tett vállalás nem módosítható. A fentiek alapján az 1. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás módosítása miatt Ajánlatkérő
az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 2., Ajánlatkérő a 2. sz. értékelési 
részszempontot a következőképpen határozta meg: „Az automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+, Cl-, 
Li+) mérésére (db). Az automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+., Cl-, Li+) mérésére. Az érték 
darabszámmal fejezendő ki (a fenti ionok közül hány mérésére képes). A minimális érték 0 db (Pmin=0 pont, az ajánlott 
konfigurációs nem alkalmas a fenti ionok mérésére), a maximális érték 5 db (Pmax=10 pont, az ajánlott konfiguráció mind az 5 
fenti ion mérésére alkalmas).” Ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempontra az ajánlatban a következő megajánlást tette: 5 db. 
Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében kérte megerősíteni, hogy az Ajánlattevő által megajánlott eszköz milyen módon végzi 
a 2. sz. értékelési részszempontban szereplő ionok meghatározását, és alkalmas-e a Ca-ion és Li-ion szelektív mérésére. 
Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján határidőre megküldte felvilágosítását, melyben megadta a mérési módszert, 
valamint azt, hogy az általa megajánlott eszköz képes ugyan a 2. sz. értékelési részszempontban meghatározott ionok mérésére, 
de a vizsgálati minta teljes Ca és Li koncentrációját méri. Ajánlatkérő megállapítja, hogy az Ajánlattevő nem a kiírásnak és a 2. 
sz. értékelési részszempontnak megfelelő ajánlatot tett. Az Ajánlatkérő által kért paraméternek egészen más normál értéke és 
élettani jelentősége van, mint annak, amit az Ajánlattevő megajánlott. Az Ajánlattevő által megajánlott készülék a kért 
paramétert ugyan nem tudja pontosan mérni, de mér egy olyan paramétert, amihez a kért/elvárt érték hozzájárul. 
Összességében a készülék nem képes a felsorolt ionok szelektív mérésére. A fentiek alapján az ajánlattevő részéről 2. sz. 
értékelési részszempontra tett megajánlás nem alátámasztott, ezért Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pontja
alapján érvénytelenné nyilvánítja.

13215613241VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina Körút 
39.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 10.440.000 Ft. Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban
, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Az eljárásra egyetlen ajánlat érkezett, mely érvényes volt.

13215613241VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina Körút 39.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Értékelés szempontja: a legalacsonyabb ajánlati ár. Az eljárásra egyetlen ajánlat érkezett.Szöveges értékelés:

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 10.440.000 Ft Alkalmasság indoklása: Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban 
előírt alkalmassági feltételeknek.

13215613241VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Krisztina Körút 
39.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:
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1., Ajánlati felhívás és módosítások: Alaphirdetmény: 2018/S 182-421981 (2018/09/28), Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-17644/2018. (
2018/10/01) 1. sz. módosítás Hivatalos Lapban: 2018/S 211-482331 (2018/11/02), Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-19645/2018. (2018/
11/06) 2., Az 1., 5., 7. eljárási rész esetén a beszerzés pénzügyi fedezetét jelentő GINOP-2.3.2-15-2016-00043 sz. projekt 
költségvetésében a többletfedezet rendelkezésre áll. 3., Nem bírált ajánlatok: Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő 
a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége nem állapítható meg: • 6. rész esetén: Lab-Comp Kft. 
1142 Budapest, Rákos tér 23/A. • 8. rész esetén: Diagon Kft. 1047 Budapest, Baross u. 48-52. 4., A 8. eljárási rész esetén a VMD Kft. 
ajánlatának tartalmi értékei: 1., Az automata képes fluoreszcencia polarizációs módszer alapján történő mérésre (igen/nem):nem 2., Az
automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+, Cl-. Li+) mérésére (db): 5 db 3., A méréseket (ISE kivételével) 
egyszer használatos küvetták használatával végzi (nem adott/adott): nem 4., A szállított konfigurációban szereplő nyitott csatornák 
száma (db): 25 db 5., Nettó ajánlati ár: 16.500.000 Ft

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Azoknál az eljárási részeknél, ahol egyetlen ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta előtt is 
megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.24Lejárata:2019.06.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2019.06.13

2019.06.13




