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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:

1A szerződés száma:

1 - Kombinált, komplex mérő és kiértékelő rendszerRész 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:

15503/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 167-380043A 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 a GINOP-2.3.2-15-2016-00062 azonosítószámú „Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, 
teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és 
kezelésére” című pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében beszerzendő eszközök között 1. rész: Kombinált, komplex mérő és 
kiértékelő rendszer 2. rész: Sporttal kapcsolatos kognitív, pszichomotoros illetve társas pszichológiai mérés elvégzésére alkalmas 
eszköz 3. rész: Kardiális telepített mérő kiértékelő rendszer nyugalmi vérnyomásmérő és őrző opcióval 4. rész: Tekintetkövetésre 
alkalmas szemkamera, elemző, kiértékelő és felvevő szoftverrel, rendszerrel 5. rész: Mikrobiológiai, közvetlen fűtésű, légköpenyes 
szén-dioxid termosztát beszerzésére vállalkoztunk.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Nettó ajánlati ár (HUF): 28.000.000 Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján ajánlattevő a 
gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

14146569219"MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 
8230 Balatonfüred, Lapostelki Utca 15

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő 
munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva az előírt 72 órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra – 
legkedvezőbb: 24 óra) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a 
pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el Ajánlatkérő, hogy a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél az értéknél kedvezőbb. 2. 
Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a 
pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár (fordított arányosítás). A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb 
összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, 
mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. A 
pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket vesszük figyelembe. A felolvasólapon valamennyi értékelési 
szempontra kell, hogy értéket tüntessen föl az Ajánlattevő, ellenkező esetben az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

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:

36828

Szöveges értékelés:

1000"MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között)történő bejelentésétől számítva az előírt 72 
órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra - legkedvezőbb: 24 óra): 24 2. Nettó ajánlati ár (HUF): 28.000.000 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

14146569219"MSB-MET" Metodikai- Szoftver- Biotechnológiai- Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 8230 Balatonfüred, Lapostelki Utca 15

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
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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:

1A szerződés száma:

2 - Sporttal kapcsolatos pszi. mérésekre alk. eszk.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:

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 (HUF): 12.172.250 Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján ajánlattevő a 
gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

12674831243AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1093 Budapest, Lónyay Utca 41.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő 
munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva az előírt 72 órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra – 
legkedvezőbb: 24 óra) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a 
pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el Ajánlatkérő, hogy a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél az értéknél kedvezőbb. 2. 
Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a 
pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár (fordított arányosítás). A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb 
összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, 
mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. A 
pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket vesszük figyelembe. A felolvasólapon valamennyi értékelési 
szempontra kell, hogy értéket tüntessen föl az Ajánlattevő, ellenkező esetben az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

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:

45987

Szöveges értékelés:

1000AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között)történő bejelentésétől számítva az előírt 72 
órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra - legkedvezőbb: 24 óra): 24 2. Nettó ajánlati ár (HUF): 12.172.250 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12674831243AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1093 Budapest, Lónyay Utca 41.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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36849

Szöveges értékelés:

1000MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő munkanapokon (08:00-16:00 óra között)történő bejelentésétől számítva az előírt 72 
órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra - legkedvezőbb: 24 óra): 24 2. Jótállási idő 12 hónapon felül (legkedvezőtlenebb 0 – 
legkedvezőbb 12 hónap): 12 3. Nettó ajánlati ár (HUF): 1.161.039 Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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:

1A szerződés száma:

3 - Kardiális telepített mérő kiértékelő 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

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:

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 (HUF): 1.161.039 Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján ajánlattevő a 
gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

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

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. Hibaelhárítás megkezdése ajánlatkérő 
munkanapokon (08:00-16:00 óra között) történő bejelentésétől számítva az előírt 72 órához képest (legkedvezőtlenebb: 0 óra – 
legkedvezőbb: 24 óra) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a 
pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el Ajánlatkérő, hogy a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél az értéknél kedvezőbb. 2. 
Jótállási idő 12 hónapon felül (legkedvezőtlenebb 0 – legkedvezőbb 12 hónap) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes 
arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el 
Ajánlatkérő, hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 
tartalmi eleme ennél az értéknél kedvezőbb. 3. Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. 
Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb 
ajánlati ár (fordított arányosítás). A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A
többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)
*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy 
ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Amennyiben 
valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a 
maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. A pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket vesszük 
figyelembe. A felolvasólapon valamennyi értékelési szempontra kell, hogy értéket tüntessen föl az Ajánlattevő, ellenkező esetben az 
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

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 ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. Akkumulátor kapacitása az előírt 90 percen felül (
legkedvezőtlenebb: 0 perc – legkedvezőbb: 90 perc) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes arányosítás 
módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el Ajánlatkérő, hogy a 

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:

47513

Szöveges értékelés:

1000Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Akkumulátor kapacitása az előírt 90 percen felül (legkedvezőtlenebb: 0 perc -legkedvezőbb: 90 perc): 120 2. Nettó ajánlati ár 
(HUF): 7.832.904 Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

23688577241Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1138 Budapest, Faludi utca 3

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:

1A szerződés száma:

4 - Tekintetkövetésre alkalmas szemkameraRész száma, elnevezése:

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

Igen
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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:

1A szerződés száma:

5 - Mikrobiológiai, közvetlen fűtésű, CO2 termosztátRész 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 (HUF): 7.832.904 Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján ajánlattevő a 
gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

23688577241Ma este Színház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1138 Budapest, Faludi utca 3

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme 
ennél az értéknél kedvezőbb. 2. Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Arányosítás 
módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár (
fordított arányosítás). A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi 
ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: 
a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy 
ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Amennyiben 
valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a 
maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. A pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket vesszük 
figyelembe. A felolvasólapon valamennyi értékelési szempontra kell, hogy értéket tüntessen föl az Ajánlattevő, ellenkező esetben az 
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Igen
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám
valamennyi részszempont esetében 0-10-ig. Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb tartalmi elem (A legjobb) a maximális pontszámot (P 
max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a lentiek szerint kerül meghatározásra. 1. Térfogat az előírt 200 liter felett (legkedvezőtlenebb: 
0 liter – legkedvezőbb: 100 liter) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes arányosítás módszertanának alkalmazásával 
kerülnek a pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el Ajánlatkérő, hogy a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél az értéknél kedvezőbb. 2. A 
belső tér maximális kihasználhatóságának szempontjából az összes polchelyek darab száma az előírt 22 db felett (legkedvezőtlenebb: 0
db – legkedvezőbb: 8 db) A megajánlás értéke egész számban értendő. Egyenes arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek 
a pontok kiosztásra. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 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. A pontszámok meghatározását úgy végzi el Ajánlatkérő, hogy a képletbe abban az esetben is a 
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél az értéknél kedvezőbb. 3. 
Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a 
pontok kiosztásra. Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár (fordított arányosítás). A legjobb, azaz a 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás 
képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A 
legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb 
összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, 

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:

38372

Szöveges értékelés:

900Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Térfogat az előírt 200 liter felett (legkedvezőtlenebb: 0 liter - legkedvezőbb: 100 liter): 0 2. A belső tér maximális 
kihasználhatóságának szempontjából az összes polchelyek darab száma az előírt 22 db felett (legkedvezőtlenebb: 0 db - 
legkedvezőbb: 8 db): 1 3. Nettó ajánlati ár (HUF): 2.435.000 Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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
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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:

2019.01.28Lejárata:2019.01.17Kezdete:

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:

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:

Nettó ajánlati ár (HUF): 2.435.000 Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján ajánlattevő a 
gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. A 
pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket vesszük figyelembe. A felolvasólapon valamennyi értékelési 
szempontra kell, hogy értéket tüntessen föl az Ajánlattevő, ellenkező esetben az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

2019.01.16

2019.01.16
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.14 09:06:53 szabo.szandra

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az 
eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt 
Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: - PsyOn Vállalatfejlesztési 
Tanácsadó Bt. (8000 Székesfehérvár Ligetsor 41.)

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




