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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

20929/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 221-505354A 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

Adásvételi szerződés 1 db időkorrelált egyedi foton számláló (TCSPC) FLIM/FCS mikroszkóp upgrade NikonA1R konfokális és 
nSTORM mikroszkópra. — Általános rendszer követelmények — Képesnek kell lennie a következő méréstípusokra: FLIM (
fluoreszcencia élettartam imaging), FLIM-FRET (FLIM-en alapuló Förster rezonancia energia transzfer), PIE-FRET (pulsed interleaved
excitation, azaz pulzálóalternatív gerjesztésen alapuló FRET), FCS (fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia), FCCS (fluoreszcencia 
keresztkorrelációs spektroszkópia), FLCS, FLCCS (fluoreszcencia élettartammal kapuzott korrelációs és keresztkorrelációs 
spektroszkópia) valamint anizotrópia mérésekre — Működnie kell a meglévő Nikon A1 nSTORM rendszerben. Képesnek kell lennie 
több ponton végzett FCS, time-series FLIM, és FLIM z-stack (térbeli 3D) mérésre ebben a rendszerben. Lézer meghajtó: — 
Többcsatornás és számítógép által vezérelt legyen. Támogatnia kell a pulzáló alternatív gerjesztésen (Pulsed Interleaved Excitation, 
PIE) alapuló kísérleteket. Lehetővé kell tennie szimultán legalább 3 eltérő hullámhosszúságú gerjesztést, — Legalább 5 lézer fejet kell 
befogadnia, — Lehetővé kell tennie burst szekvencia (előre programozott, több lézertől származó pulzus szekvenciák) létrehozását. 
Kompatibilis legyen külső triggerrel. Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális 
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza. Nyertes ajánlattevő köteles a 
teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe 
helyezési és szerelési feladatok ellátására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (
közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve 
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb 
megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván 
megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész XV. fejezet.

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa): Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó 
ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított 
arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa 
(0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme 2. Hány lézert képes befogadni a lézer driver? (minimum 5 db, maximum 8 db) Relatív arányosítás módszertanának 
alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. P=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max- P 
min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érék, amire a maximális pontszámot adja (8 db) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (5 db) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3. A 
gyors FLIM (rapid FLIM) mérés időfelbontása (minimum 80 ps, maximum 250 ps) Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a 
legalacsonyabb időfelbontást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb időfelbontást 
tartalmazó ajánlatok) az arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint: P=(A vizsgált-A 
legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legkedvezőbb: az ajánlatkérő 
által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érék, amire a maximális pontszámot adja (80 ps) A 
legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 

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:

900Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Hány lézert képes befogadni a lézer driver? (minimum 5 db, maximum 8 db): 8 A gyors FLIM (rapid FLIM) mérés időfelbontása (
minimum 80 ps, maximum 250 ps): 250 Szimultán használható gerjesztő lézer hullámhosszak száma (minimum 3 db, maximum 5
db): 5 Nettó ajánlati ár (Ft): 65.669.291,- Ft Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

10483592241Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., 1031 Budapest, Drótos Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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
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VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.01Lejárata:2019.02.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 65.669.291,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

10483592241Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., 1031 Budapest, Drótos Utca 1.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

pontszámot adja (250 ps) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4. Szimultán használható gerjesztő lézer hullámhosszak száma (
minimum 3 db, maximum 5 db) Relatív arányosítás módszertanának alkalmazásával kerülnek a pontok kiosztásra. P=(A vizsgált-A 
legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) A legkedvezőbb: az ajánlatkérő 
által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érék, amire a maximális pontszámot adja (5 db) A 
legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja (3 db) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2019.01.30

2019.02.19
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.01.30 11:28:10 csepregi.judit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő 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:




