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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?

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:

1 - Kalibrációs gyöngy sejtfelszíni fehérjékhezRész 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:

248A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 246-563501A 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

DEK-613_Adásvételi keretmegállapodás kutatási anyagok beszerzésére a Debreceni Egyetem részére GINOP-2.3.2-15-2016-00020 sz. 
pályázat keretein belül 1. Kalibrációs gyöngy sejtfelszíni fehérjék áramlási citometriás meghatározásához 2. Ellenanyagok jelátviteli 
fehérjék azonosításához 3. FuGene lipofekciós / transzfekciós reagens 4. Rekombináns fehérjék és áramlási citometriás fogyóanyagok 
5. Molekuláris biológiai reagensek 6. Nukleinsavakkal végzett munkákhoz szükséges reagensek 7. 3D sejttenyésztéshez szükséges 
reagensek 8. Finomvegyszerek 9. Sejttenyésztési munkákhoz szükséges steril edények 10. Szerológiai pipetták, sejtkaparók, és 
műanyag csövek

Kbt. II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem

Az eljárás az 1. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján tekintettel arra, hogy az 1. részre nem 
érkezett ajánlat.
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Ellenanyagok jelátviteli fehérjék azonosításáhozRész 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:

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

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

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

Szöveges értékelés:

945BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 12 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 903.480 Alkalmasság indokolása:
A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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
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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 - FuGEne lipofekciós/transzfekciós reagensRész 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 (Ft+Áfa): 903.480,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

Igen
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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 (Ft+Áfa): 758.010,- Ft. Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján az ajánlattevő 
ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

1. Lejárati idő (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

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

Szöveges értékelés:

982Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 20 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 758.010 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):
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

932BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 9 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 8.255.100 Alkalmasság indokolása
: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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 - Rekombináns fehérjék,áramlási citometriás fogyóa.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:

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 - Molekuláris biológiai reagensekRész 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 (Ft+Áfa): 8.255.100,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Igen
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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 (Ft+Áfa): 5.778.039,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

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:

Szöveges értékelés:

968Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 17 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 5.778.039 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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



EKR000504212018

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 12 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 3.842.400 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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:

6 - Nukleinsavakkal végzett munkákhoz szüks. reagensekRész 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:

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 (Ft+Áfa): 3.842.400,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

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

Szöveges értékelés:

945Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Érvénytelen ajánlattevő neve: Izinta Kft. Érvénytelen ajánlattevő címe: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. Érvénytelen 
ajánlattevő adószáma: 10814505-2-43 Érvénytelenségi indoka: 1. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C pontjában „A gazdasági 
szereplő hitelezőkkel csődegyezséget kötött-e” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan 
nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a 
határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás 
során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az 
EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt 
is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem 
teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy 
a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése 
tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem 
adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet érvényes az ajánlat. 2. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.
§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C pontjában „A gazdasági 
szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csődhöz hasonló helyzetben van-e?”; 
kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító 
szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a 
Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2)
bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások 
kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó 
felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem 
lehet érvényes az ajánlat. Karakterkorlát miatt folytatás a jelen összegezés 7. rész V.1.3) pontjában.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

A jelen összegezés V.1.4) pontjának folytatása: 3. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja 
alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlatkérő az 1. sz. értékelési részszempontot a következőképpen
határozta meg: „Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap)” Ajánlattevő az 1. sz. értékelési részszempontra az 
ajánlatban 18 hónapot ajánlott meg. A nyilatkozat a lejárati idő átlagáról c. dokumentum 2. sorában szereplő tétel esetén azonban nem
került kitöltésre a lejárati idő. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívás keretében kérte megadni a nyilatkozat hiányzó sorát. Ajánlattevő a Kbt
. 71. § (1) bek. alapján határidőre megküldte a hiánypótlását, azonban a lejárati idő átlagát 12 hónapra módosította. A hiánypótlásról a 
71. § (8) bek. 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 
hiánypótlás megadásával Ajánlattevő - megsértve ezzel az ajánlati kötöttségét - módosította az 1. sz. értékelési részszempontra tett 
megajánlását, továbbá megsértette a Kbt. 71. § (8) bek. a) pontját. Ajánlattevő ebben az esetben a hiánypótlás megadásával 
megváltoztatta az 1. sz. értékelési részszempontra tett megajánlását. Ennek megfelelően ezen rendelkezés 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) bek. e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

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?

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:

7 - 3D sejttenyésztéshez szükséges reagensekRész száma, elnevezése:

Nem

Az eljárás a 7. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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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:

A szerződés száma:

8 - FinomvegyszerekRész 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:

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:

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 8.255.100,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

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:

Szöveges értékelés:

747BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 9 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 8.255.100 Alkalmasság indokolása
: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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
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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:

9 - Sejttenyésztési munkákhoz szükséges steril edényekRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka: 1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő 2019.04.09-én indokolás kérést rendelt el az ajánlattevő ajánlatában 
szereplő ajánlati ár megalapozottsága tekintetében. Ajánlatkérő az indokolás kérésben felhívta az ajánlattevő figyelmét, hogy az 
ajánlati ár megalapozottságának megítélése érdekében részletes, racionális, objektív indokokon alapuló, számszerű 
kimutatásokkal és szövegesen alátámasztott indoklást szükséges benyújtani. Az indokolás benyújtásának határideje 2019.04.16. 
12:00 óra. Ajánlattevő a határidőben benyújtotta az árindokolását. A benyújtott indokolás objektív, számszerűsíthető adatokat 
nem tartalmazott, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján kiegészítő indokolást kérést fogalmazott meg az 
árindokolás elfogadhatóságának megítéléséhez 2019.04.24-én. Az ajánlattevő határidőben benyújtotta a kiegészítő árindokolását
, amelyben részletes, racionális, objektív indokokon alapuló, számszerű kimutatásokat továbbra sem mutatott be. Megállapítható
, hogy az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján kibocsátott árindokolás kérésre, valamint a kiegészítő 
árindokolás kérésre sem adott teljes körű választ, az ajánlati árának elvárt levezetését nem mutatta be. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.61/33/2018. sz. határozatában kimondja, hogy amennyiben Ajánlattevő sem az árindokolásában, sem a 
kiegészítő árindokolásában nem bocsátott az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az 
Ajánlatkérő rendelkezésére, és ezért a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy 
költséggel teljesíthető, akkor megsérti a Kbt. 72. § (3) bekezdésének harmadik mondatát, és így az ajánlata érvénytelen. A 
fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, figyelemmel arra, 
hogy az ajánlattevő által a Kbt. 72. § (3) bekezdése szerint benyújtott kiegészítő indokolás nem felel meg a Kbt. 72. § (2) 
bekezdésében rögzített objektív szempontoknak, hiszen az árindokolás nem tartalmaz számszerűsíthető adatot az ajánlati ár 
alátámasztása vonatkozásában.

10836660243Sigma-Aldrich Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika Utca 6-10.

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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1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 

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:

Szöveges értékelés:

880GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.

Szöveges értékelés:

670RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 50 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 6.746.712 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

10256408208GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 24 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 9.227.985 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 62 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 5.844.040 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

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:
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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 (Ft+Áfa): 6.746.712,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

10256408208GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

Ajánlattevő 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 (Ft+Áfa): 9.227.985,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

Ajánlattevő 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 (Ft+Áfa): 5.844.040,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

alábbi: 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
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Szöveges értékelés:

842BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

1000GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 48 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 5.776.390 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap): 46 2. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): 4.761.522 Alkalmasság 
indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

10256408208GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

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:

A szerződés száma:

10 - Szerológiai pipetták,sejtkaparók és műanyag csövekRész száma, elnevezése:

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

Igen
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1. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

10814505243Izinta Kereskedelmi Kft., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

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 (Ft+Áfa): 5.776.390,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

Ajánlattevő 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 (Ft+Áfa): 4.761.522,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

10256408208GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Lejárati idő átlaga (hónap): Értékelési tartomány alsó és felső határa: minimum 2 hónap –maximum 24 hónap Ajánlatkérő az 
értékarányosítás módszerén belül a relatív arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 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 (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (2 hónap) 2. Nettó Ajánlati ár (Ft + Áfa): Ajánlatkérő az értékarányosítás
módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. 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 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

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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feltételeknek. Indokolás: Az EEKD II. rész A pontjának e) alpontjában „A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetősé teszi az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen 
hozzáférhető nemzeti adatbázisából?” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan 
elérhető, de nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a 
határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. d) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD 
kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is
, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után 
sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel 
meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában 
rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv 
megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító
szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet érvényes az ajánlat. 2. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD
III. rész B pontjában a „Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhelye szerinti országban, akár 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól” kérdéssel 
kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító szervet. 
Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt
. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.
§ (1) bek. d) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A 
gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására
mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó 
felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt 
nem lehet érvényes az ajánlat. 3. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az: EEKD III. rész B pontjában a „Megszegte-e a gazdasági szereplő a
társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhelye szerinti országban, akár az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól” kérdéssel kapcsolatosan 
Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel 
Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. 
alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. d) 
pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági 
szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely 
szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. 
e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó 
felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt 
nem lehet érvényes az ajánlat. 4. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C pontjában „A gazdasági szereplő csődeljárás alatt
áll-e?” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel 
kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) 
bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti 
igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a 
kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése 
tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg 
nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet érvényes az ajánlat. 5. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata
a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C 
pontjában „A gazdasági szereplő fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll-e?” kérdéssel kapcsolatosan 
Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel 
Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. 
alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) 
pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági 
szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely 
szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. 
e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó 
felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt 
nem lehet érvényes az ajánlat. 6. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C pontjában „A gazdasági szereplő hitelezőkkel 
csődegyezséget kötött-e” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető 
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és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig 
nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. 
A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. 
Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, 
ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, 
hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése 
tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg 
nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet érvényes az ajánlat. 7. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata
a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C 
pontjában „A gazdasági szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csődhöz 
hasonló helyzetben van-e?” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető
és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig 
nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. 
A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. 
Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, 
ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, 
hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése 
tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg 
nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet érvényes az ajánlat. 8. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata
a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C 
pontjában „A gazdasági szereplő vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli-e?” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta
, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást 
rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az 
eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró 
ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a 
formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” 
Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja 
alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a 
kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet 
érvényes az ajánlat. 9. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész C pontjában „A gazdasági szereplő felfüggesztette-e 
üzleti tevékenységét?” kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az információ elektronikusan nem elérhető és 
nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem
teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A 
Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. 
Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, 
ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, 
hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése 
tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg 
nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet érvényes az ajánlat. 10. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az EEKD III. rész D 
pontjában „Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban 
előírt kizárási okok vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? kérdéssel kapcsolatosan Ajánlatkérő azt nyilatkozta, hogy az 
információ elektronikusan nem elérhető és nem tüntetett fel kiállító szervet. Erre tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el. 
Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti 
ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. e) pontja alapján a kizáró ok 
hiányát Ajánlattevő az EEKD kitöltésével igazolja. A Rendelet 6. § (2) bek. alapján „A gazdasági szereplőknek a 
formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.” 
Ajánlattevő fenti kötelezettségét hiánypótlás után sem teljesítette, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja 
alapján érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.155/17/2018. számú határozatában rámutatott, hogy a kérelmező ajánlatában a kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatok tekintetében csak az igazolást kiállító szerv megnevezése tekintetében volt hiány, melyre vonatkozó felhívásnak a 
kérelmező a hiánypótlás során eleget is tett. Azaz a kiállító szerv meg nem adása hiánynak minősül, amely miatt nem lehet 
érvényes az ajánlat. 11. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat 
részét képező ártáblázatot. Az 1. sorszámú „50 ml PP steril cső beosztással” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X 
Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 302.400,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 15 db szerepel, a nettó egységár 33.600,- 
Ft, amely összesen 504.000,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, 
hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet 
nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. 
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alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, 
hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő 
kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 12. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) 
pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában
benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 2. sorszámú „50 ml PP steril cső beosztással” termék esetében 
Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 67.200,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 3 db szerepel
, a nettó egységár 33.600,- Ft, amely összesen 100.800,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte Ajánlattevő 
nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az 
ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be
, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott 
ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, 
hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 13. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre
tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 3. sorszámú „15 ml PP steril cső beosztással” termék
esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 999.000,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 15
db szerepel, a nettó egységár 33.300,- Ft, amely összesen 499.500,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte 
Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy 
az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott 
be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott 
ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, 
hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 14. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre
tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 4. sorszámú „15 ml PP steril cső beosztással” termék
esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 66.600,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 1 
db szerepel, a nettó egységár 33.300,- Ft, amely összesen 33.300,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte 
Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy 
az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott 
be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott 
ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, 
hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 15. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre
tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. Az 5. sorszámú „0,1-20 ul-es szűrős pipettahegy” 
termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 370.000,- Ft. A ”Mennyiség” 
oszlopban 10 db szerepel, a nettó egységár 18.500,- Ft, amely összesen 185.000,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén 
belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel 
arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást 
nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek.alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. 
A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 16. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: 
Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 6. sorszámú „0,1-10 ul-es 
pipettahegy” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 312.000,- Ft. A ”
Mennyiség” oszlopban 8 db szerepel, a nettó egységár 3.900,- Ft, amely összesen 31.200,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 
keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő 
felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó 
egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 17. érvénytelenségi ok: Az 
Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: 
Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 7. sorszámú „1250 ul-os 
Biosphere plus minőségű pipettahegy” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta 
meg: 148.000,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 10 db szerepel, a nettó egységár 18.500,- Ft, amely összesen 185.000,- Ft. 
Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel 
szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. 
Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az 
eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő 
milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem 
került feltüntetésre. 18. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat 
részét képező ártáblázatot. A 8. sorszámú „0,5-200 ul-es pipettahegy” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X 
Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 312.000,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 8 db szerepel, a nettó egységár 3.900,- Ft, 
amely összesen 31.200,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, 
hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet 
nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. 
alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, 
hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő 
kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 19. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) 



EKR000504212018

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

pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában
benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 9. sorszámú „2-100 ul-es szűrős pipettahegy” termék esetében 
Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 370.000,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 10 db 
szerepel, a nettó egységár 18.500,- Ft, amely összesen 185.000,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte 
Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy 
az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott 
be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott 
ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, 
hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 20. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre
tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 10. sorszámú „1000 ul-es pipettahegy” termék 
esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 82.000,- Ft. A ”Mennyiség” oszlopban 8 
db szerepel, a nettó egységár 4.100,- Ft, amely összesen 32.800,- Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretén belül kérte 
Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, hogy 
az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő felvilágosítást nem nyújtott 
be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott 
ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, tekintettel arra, 
hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 21. érvénytelenségi ok: Az Izinta Kft. ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Ajánlattevő a 10. részre
tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 11. sorszámú „1,5 ml PP színtelen reagenscső 
kupakkal” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 180.000,- Ft. A ”
Mennyiség” oszlopban 30 db szerepel, a nettó egységár 3.000,- Ft, amely összesen 90.000 Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 
keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő 
felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó 
egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 22. érvénytelenségi ok: Az 
Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: 
Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 16. sorszámú „Szerológiai 
pipetta 5 ml” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 535.000,- Ft. A ”
Mennyiség” oszlopban 20 db szerepel, a nettó egységár 10.700,- Ft, amely összesen 214.000 Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 
keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő 
felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó 
egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 23. érvénytelenségi ok: Az 
Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: 
Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 17. sorszámú „Szerológiai 
pipetta 5 ml” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 139.100,- Ft. A ”
Mennyiség” oszlopban 5 db szerepel, a nettó egységár 10.700,- Ft, amely összesen 53.500 Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 
keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő 
felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó 
egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 24. érvénytelenségi ok: Az 
Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: 
Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 18. sorszámú „Szerológiai 
pipetta 10 ml” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 399.000,- Ft. A ”
Mennyiség” oszlopban 15 db szerepel, a nettó egységár 10.500,- Ft, amely összesen 157.500 Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 
keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő 
felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó 
egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre. 25. érvénytelenségi ok: Az 
Izinta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: 
Ajánlattevő a 10. részre tett ajánlatában benyújtotta a szakmai ajánlat részét képező ártáblázatot. A 19. sorszámú „Szerológiai 
pipetta 10 ml” termék esetében Ajánlattevő a nettó egységár X Mennyiség oszlopban a következőt adta meg: 136.500,- Ft. A ”
Mennyiség” oszlopban 5 db szerepel, a nettó egységár 10.500,- Ft, amely összesen 52.500 Ft. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés 
keretén belül kérte Ajánlattevő nyilatkozatát arra, vonatkozóan, hogy milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó egységárat, 
tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egységet nem tüntetett fel. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő 
felvilágosítást nem nyújtott be, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bek. alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az 
elbírálás során. A benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő milyen mennyiséggel szorozta meg a nettó 
egységárat, tekintettel arra, hogy az ártáblázatban eltérő kiszerelési egység nem került feltüntetésre.
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Ajánlatkérő a 2., 3., 4., 5. és 6. részek tekintetében a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium letelte 
előtt köti meg a szerződést.

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:

2019.08.02Lejárata:2019.07.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.06.06

2019.07.23




