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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:

A szerződés száma:

1 - 3D STED nanoszkóp rendszer beszerzéseRész 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:

17716/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 189-426352A 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

7 db eszköz beszerzése a betegbiztonság növelése érdekében

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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:

Nettó ajánlati ár: 47 394 000,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlat.

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Arányosítás módszere: I.rész/1 min.szempont ;Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában

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:

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

900BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A 93x glicerin immerziós STED objektív szabad munkatávolsága (minimum 0,2 mm-maximum: 0,4 mm) legkedvezőbb a 
magasabb érték : igen Nettó ajánlati ár: 47 394 000,- Ft

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 
20.

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
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Arányosítás módszere: II. rész/1-2 min. szempont Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában

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:

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

758VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Működési hőmérséklet tartományban a hőmérséklet stabilitás: -0,10-+0,10 0C (kisebb tartomány a jobb): +/-0,1 °C Fordulatszám
, min. 300 fordulat/perc max. 500 fordulat/perc (nagyobb a jobb) fordulat/perc: 500 fordulat/perc Nettó ajánlati ár: 1.415.200,- 
Ft

10650400209VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, 4034 Debrecen, Simon László U. 4.

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

5A 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:

A szerződés száma:

2 - Inkubátoros rázógép beszerzéseRész száma, elnevezése:

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

Igen
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3 - Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer beRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő értékelési szempontként az alábbiakat írta elő: Működési hőmérséklet tartományban a hőmérséklet stabilitás: -0,10-
+ 0,10 0C ( kisebb a jobb) hőmérséklet tartományt kérünk megadni 0C: Ajánlatkérő nem a tartomány értékét kérte megajánlani, 
hanem magát a hőmérséklet tartományt. Ezzel szemben Ajánlattevő egy értéket ajánlott meg. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon érvénytelen.

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

Ajánlatkérő értékelési szempontként az alábbiakat írta elő: Működési hőmérséklet tartományban a hőmérséklet stabilitás: -0,10-
+ 0,10 0C ( kisebb a jobb) hőmérséklet tartományt kérünk megadni 0C: Ajánlatkérő nem a tartomány értékét kérte megajánlani, 
hanem magát a hőmérséklet tartományt. Ezzel szemben Ajánlattevő egy értéket ajánlott meg. Ajánlatkérő következő értékelési 
szempontként az alábbiakat írta elő: Fordulatszám, min. 300 fordulat/perc max. 500 fordulat/perc (nagyobb a jobb) fordulat/perc
: Ajánlatkérő nem tartomány megadását írta elő, hanem egy értéket kért megadni. A Tájékoztató Ajánlattevőknek c dokumentum
19.4. pontjában Ajánlatkérő részletezte az ajánlatok értékelésére vonatkozó információkat: Az 500 fordulat/perc (maximális érték
) és e feletti érték megajánlása esetén a maximális pontot kapja. A 300 fordulat/perc (minimális érték) alatti megajánlások az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezik. Ajánlatkérő a tartományt nem tudja behelyettesíteni tájékoztatóban megadott számítási 
képletbe. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon érvénytelen.

12081213213Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 2095 Pilisszántó, Vörösmarty Utca 22

Ajánlatkérő értékelési szempontként az alábbiakat írta elő: Fordulatszám, min. 300 fordulat/perc max. 500 fordulat/perc (
nagyobb a jobb) fordulat/perc: Ajánlatkérő nem tartomány megadását írta elő, hanem egy értéket kért megadni. A Tájékoztató 
Ajánlattevőknek c dokumentum 19.4. pontjában Ajánlatkérő részletezte az ajánlatok értékelésére vonatkozó információkat: Az 
500 fordulat/perc (maximális érték) és e feletti érték megajánlása esetén a maximális pontot kapja. A 300 fordulat/perc (
minimális érték) alatti megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. Ajánlatkérő a tartományt nem tudja 
behelyettesíteni tájékoztatóban megadott számítási képletbe. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon érvénytelen.

12998391241Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1131 Budapest, Madarász Viktor ut 1/A.

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:

Nettó ajánlati ár: 1.415.200,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
.

10650400209VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, 4034 Debrecen, Simon László U. 4.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő



EKR000482242018
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 6 788 250,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
.

10841891242MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky Utca 87

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Egyenesarányosítás: III. rész/1 min. szempont Pontkiosztás módszere: III. rész/2 min. szempont Fordított arányosítás: az ár 
vonatkozásában

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:

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

800MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A kontraktilis erő alapvonalhoz képest történő csökkenésének (nulla értékhez(alapvonalhoz) képest negatív erő) mérési 
lehetősége. Az értékelési tartomány: minimum: 0 mN maximum: 25 mN ( A nagyobb érték a kedvezőbb) mN: 25mN 
Intracelluláris Ca2+ mérést lehetővé tevő képesség. igen/nem a megfelelő aláhúzandó: nem Nettó ajánlati ár: 6 788 250,- Ft

10841891242MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky Utca 87

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:

A szerződés száma:

Igen
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10870880241Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft., 1136 Budapest, Pannónia Utca 11.

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:

A szerződés száma:

4 - Kis térfogatú (maximum 5 mikroliter) minták fényelRész 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:

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:

nettó ajánlati ár: 2 971 000,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
.

10870880241Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft., 1136 Budapest, Pannónia Utca 11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; Egyenesarányosítás: IV. rész/1-2 min. szempont

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:

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

1000Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Fluoriméter alkalmazásban használt gerjesztési lehetőségek száma. Az értékelhető gerjesztési hullámhosszok(ezen tartományon 
belül bármely hullámhosszon elfogadható a gerjesztés): 370+/-10 nm; 470+/-10 nm;520+/-10 nm; 630+/-10 nm. Az értékelés 
alapja az előbbi hullámhosszon történő gerjesztés lehetősége:minimális érték: 0 (nincs fluoriméter gerjesztési lehetőség); 
maximális érték: 4 (mind a négy tartományban vanfluoreszcens mérésre gerjesztési lehetőség). A nagyobb érték a kedvezőbb: 4 
tartományban: UV LED (375 nm), Kék LED (470 nm), Zöld LED (525 nm), Vörös LED (635 nm) Fluoriméter alkalmazásban 
használt detektor által lefedett hullámhossz-tartománymértéke a 370-730 nm tartományon belül, nm-ben kifejezve Értékelési 
tartomány: minimális érték: 0 nm (nincs fluoriméteres mérési lehetőség); maximális tartomány:730-370=360 nm). A Nagyobb 
érték a kedvezőbb: Detektálási tartomány: 300-1000 nm = 700 nm-es tartomány (Fotodióda detektor) nettó ajánlati ár: 2 971 
000,- Ft
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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:

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

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:

Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1082 Budapest Futó Utca 47-53. Ajánlatkérő értékelési 
szempontként előírta az ajánlati ár megadását. Ajánlattevő nem a felolvasólapon adta meg az ajánlati árat, így a Kbt. 68.§ (4) bek. nem
teljesült. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon érvénytelen.

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:

A szerződés száma:

5 - Izoelektromos fókuszáló: a fehérjék felületi elektRész száma, elnevezése:

Nem

Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, így az eljárás az V. részben a Kbt. 75 § (1) b pontja alapján eredménytelen.
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Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy

Szöveges értékelés:

1000MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Hidrogén-peroxid szint mérés érzékenysége (legkisebb mérhető koncentráció). Értékelési tartomány: minimális érzékenység: 
100 nM; maximális érzékenység: 10 nM, vagy alacsonyabb): 10nM Hidrogén szulfid mérésének érzékenysége (legkisebb mérhető
koncentráció). Értékelési tartomány: minimális érzékenység: 100 nM; maximális érzékenység: 10 nM,): 5nM Oldott oxigén 
mérésének érzékenysége (legkisebb mérhető koncentráció). Értékelési tartomány: minimális érzékenység: 2%; maximális 
érzékenység: 0,2%: 0,001 Glükóz mérésének érzékenysége (legkisebb mérhető koncentráció). Értékelési tartomány: minimális 
érzékenység: 10 mM; maximális érzékenység: 2 mM, vagy alacsonyabb): 2 nM nettó ajánlati ár: 3 750 342 Ft

10841891242MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky Utca 87

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:

A szerződés száma:

6 - Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszközRész 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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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:

A szerződés száma:

7 - Intracelluláris Ca2+ koncentráció mérő eszközRész 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:

nettó ajánlati ár: 3 750 342 Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.

10841891242MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky Utca 87

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Arányosítás módszere: VI. rész/1-4 min. szempont Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában

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:

nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár: 12 751 263 Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
.

FR54837150366HORIBA France SAS, 91165 Longjumeau, Rue du Canal 16-18

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában Egyenesarányosítás: VII. rész/1 min. szempont Arányosítás módszere: VII. rész második 
min. szempont

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:

Ajánlatkérő ajánlatát érvényesnek javasolja nyilvánítani, mivel ajánlattevő mindenben megfelelt a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, és azt, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Szöveges értékelés:

929.3HORIBA France SAS

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A 340 és 380 nm-től eltérő hullámhosszokon történő flourofór gerjesztés (legalább 10 mW radiant flux értékben). Az értékelhető 
gerjesztési hullámhosszok: 36010 nm; 47010 nm; 55010 nm ; 66010 nm.Min.0-max. 4 A nagyobb érték a kedvezőbb (tartomány):
4 (bármely hullámhossz kiválasztható 250 és 650 nm között a szoftver segítségével) A 330-350 nm tartományban kisugárzott 
fényerősség (radiant flux) mW egységben kifejezve. Értékelési tartomány: minimum: 0,5 mW, maximum: 50 mW,vagy magasabb 
érték). A nagyobb érték a kedvezőbb: 15 mW (10 nm-es slit beállításnál) Nettó ajánlati ár: 12 751 263 Ft

FR54837150366HORIBA France SAS, 91165 Longjumeau, Rue du Canal 16-18

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
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.01.14 11:02:49 nyerges

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő nem vizsgálta az alábbi Ajánlattevők ajánlatát: II. rész BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33) III. rész G. Ballagi Tudományos Készülékeket Forgalmazó Kft. (1113 
Budapest Zsombolyai Utca 8) VI. rész G. Ballagi Tudományos Készülékeket Forgalmazó Kft. (1113 Budapest Zsombolyai Utca 8)

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.02Lejárata:2019.02.21Kezdete:

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:

2019.02.20

2019.02.20




