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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:

1 - Microplate olvasó Belgyógyászati Intézet részéreRész 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:

2019.06.06

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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-632M Műszerek beszerzése a Debreceni Egyetem részére a GINOP-2.3.2.-15-2016-00005 azonosító számú pályázat keretein belül
1. rész Microplate olvasó Belgyógyászati Intézet részére: 1 db 2. rész 96 lyukú plate reader (UV) Megelőző Orvostani Intézet részére: 
1 db 3. rész Automata nukleinsav izoláló berendezés: 1 db 4. rész Mikroszkóp és mikroszkóp kamera: 1 -1 db A részletes 
paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint 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 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 Súlyszám: 80. Minimális mintatérfogat Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 1 µl – max. 5 
µl Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint az értékarányosítás módszerén belül 
a két szélsőérték közötti arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (
P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 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 érték, amire a maximális pontszámot adja (1 µl) A 
legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja. (5 µl) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 1 µl vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális 
értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő ebben az esetben a pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő 
értéket veszi figyelembe. (A képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként megadott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb 
ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.) Az adott ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjeként meghatározott érték (5 µl) 
megajánlása esetén az ajánlattevő 0 pontot kap. A 5 µl-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1
) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 20

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:

- Minimális mintatérfogat (min. 1 μl – max. 5 μl ) :2 μl Értékelési pontszám :7,50 Súlyszám: 20,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 - Nettó ajánlati ár:8216000 HUF Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám: 
80,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 800,00 Összesen:950,00

Szöveges értékelés:

950.00BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Minimális mintatérfogat (min. 1 μl – max. 5 μl): 2μl - Nettó ajánlati ár: 8 216 000 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó
kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint 
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat

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:
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 96 lyukú plate reader (UV) Megelőző Orvostani Int.Rész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Minimális mintatérfogat: 2 μl Nettó ajánlati ár: 8 216 000 HUF Ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2
) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való 
tekintettel is megfelelő.

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

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár AK a Közbesz. Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint 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 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 
Súlyszám: 80. Jótállás Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 24 hónap - max. 36 hónap AK a Közbesz. Hatóság 2016. 
december 21. napján megjelent útmutatója szerint az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték közötti arányosítást 
alkalmazza. Az ajánlat pontszáma az arányosítás képletével kerül meghatározásra: 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 érték, amire a maximális pontszámot adja (36 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (24 hónap) A vizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. 
Ajánlatkérő ebben az esetben a pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe. (A 
képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként megadott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen 
értéknél kedvezőbb.) Az adott ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjeként meghatározott érték (24 hónap) megajánlása esetén az AT 0
pontot kap. A 24 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 10. Detektálási tartomány felső határa Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 0,0001 – 
max. 4,00 OD AK a Közbesz. Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint az értékarányosítás módszerén belül a 
két szélsőérték közötti arányosítást alkalmazza. Az ajánlat pontszáma az arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek 
képlete az alábbi: 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 érték, amire a maximális 
pontszámot adja (4,00 OD) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (0,0001 OD) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 4,00 OD vagy 
annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő ebben az esetben a pontszámok 
meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe. (A képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként 
megadott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.) Az adott ajánlati elem 
legkedvezőtlenebb szintjeként meghatározott érték (0,0001 OD) megajánlása esetén az AT 0 pontot kap. A 0,0001 OD-nél 
kedvezőtlenebb megajánlások esetén AKaz ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. 
Súlyszám: 10

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:

- Jótállás (hónap) (Min. 24-mx. 36 hónap): 24,00 Értékelési pontszám: 0,00 Súlyszám: 10,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 - Detektálási tartomány felső határa (OD) (min. 0,0001 OD- max. 4,00 OD)
: 0,0001 Értékelési pontszám: 0,00 Súlyszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 -Nettó 
ajánlati ár: 2586700 HUF Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám: 80,00 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 800,00 Összesen: 800,00

Szöveges értékelés:

800.00BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Jótállás (min. 24. - max. 36 hónap): 24 hónap - Detektálási tartomány felső határa (min. 0,0001 OD- max. 4,00 OD): 0,0001 OD - 
Nettó ajánlati ár: 2 586 700 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, 
továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó igazolásokat.

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:
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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:

3 - Automata nukleinsav izoláló berendezésRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Jótállás: 24 hónap Detektálási tartomány felső határa: 0,0001 OD Nettó ajánlati ár: 2 586 700 HUF Ajánlat kiválasztásának 
indokai: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat és ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

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.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint 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 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 Súlyszám: 80. Protokollok száma Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 1 minta/30 perc – 
max. 8 minta/30 perc Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint az 
értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték közötti arányosítást alkalmazza. Az ajánlat pontszáma az arányosítás képletével 
kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 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 
érték, amire a maximális pontszámot adja (8 minta/30 perc) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. (1 minta/30 perc) A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme. A 8 minta/30 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. Ajánlatkérő
ebben az esetben a pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe. (A képletbe abban az 
esetben is a legkedvezőbbként megadott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.) 
Az adott ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjeként meghatározott érték (1 minta/30 perc) megajánlása esetén az ajánlattevő 0 
pontot kap. A 1 minta/30 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 20

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:

- Protokollok száma, minta/30 perc (min. 1 minta/30 perc – max. 8 minta/30 perc): 8 Értékelési pontszám: 10,00
Súlyszám: 20,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200,00 - Nettó ajánlati ár: 14 950 000 HUF 
Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám: 80,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 800,00 Összesen: 
1000,00

Szöveges értékelés:

1000.00Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Protokollok száma (minta/30 perc) (min. 1 minta/30 perc – max. 8 minta/30 perc):8 - Nettó ajánlati ár (HUF): 14 950 000 HUF 
Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Mikroszkóp és mikroszkóp kameraRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Protokollok száma: 8 minta/30 perc Nettó ajánlati ár: 14 950 000 HUF Ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való 
tekintettel is megfelelő.

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

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

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár AK a Közbesz. Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint 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 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 
Súlyszám: 70. Jótállás Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 12 hónap - max. 24 hónap AK a Közbesz. Hatóság 2016. 
december 21. napján megjelent útmutatója szerint az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték közötti arányosítást 
alkalmazza. Az ajánlat pontszáma az arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 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 AK által a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hónap) A 
legkedvezőtlenebb: az AK által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja. (12 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. AK ebben az esetben a pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő 
értéket veszi figyelembe. (A képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként megadott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb 
ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.) Az adott ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjeként meghatározott érték (12 hónap) 
megajánlása esetén az AT 0 pontot kap. A 12 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e
) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 10. Kamera felbontása Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 2 
Mpx - max. 5 Mpx AK a Közbesz. Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint az értékarányosítás módszerén 
belül a két szélsőérték közötti arányosítást alkalmazza. Az ajánlat pontszáma az arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek
képlete az alábbi: 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 AK által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 
(5 Mpx) A legkedvezőtlenebb: az AK által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális
pontszámot adja. (2 Mpx) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 5 Mpx vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. AK ebben az esetben a pontszámok meghatározásánál a legkedvezőbb szintnek megfelelő 
értéket veszi figyelembe. (A képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként megadott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb 
ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.) Az adott ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjeként meghatározott érték (2 Mpx) 
megajánlása esetén az ajánlattevő 0 pontot kap. A 2 Mpx-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 20.

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:

- Jótállás, hónap (min. 12 hónap - max. 24 hónap): 24 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám:10,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100,00 - Kamera felbontása, Mpx (min. 2 Mpx - max. 5 Mpx): 5 Értékelési 
pontszám:10,00 Súlyszám: 20,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 200,00 - Nettó ajánlati ár: 1 617 
484 HUF Értékelési pontszám: 9,94 Súlyszám: 70,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 695,59 
Összesen: 995,59

Szöveges értékelés:

995.59Carl Zeiss Technika Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap): 24 hónap - Kamera felbontása (Min. 2 Megapixel– Max. 5 Megapixel): 5 Megapixel - 
Nettó ajánlati összár (HUF): 1 617 484 HUF Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, 
továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre 
vonatkozó igazolásokat.

10548756213Carl Zeiss Technika Kft., 2040 Budaörs, Neumann János Utca 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.23Lejárata:2019.08.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

- Jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap): 24 hónap - Kamera felbontása (Min. 2 Megapixel– Max. 5 Megapixel): 6 Megapixel - 
Nettó ajánlati összár: 1 607 289 HUF 1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő megvizsgálta az ELEKTRO-OPTIKA Kft. által 4. részben 
benyújtott szakmai ajánlatot és felvilágosítás kérésre adott válaszát, amely alapján megállapítható, hogy a 4. részben 
megajánlott inverz mikroszkóp nem rendelkezik 6V 30W halogén lámpa fényforrással. Ajánlatkérő nem fogadja el egyenértékű 
megoldásnak 5W-os, meleg fehér fényű LED megvilágítást az Inverz mikroszkóp tekintetében. 2. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő 
megvizsgálta az ELEKTRO-OPTIKA Kft. által 4. részben benyújtott szakmai ajánlatot és felvilágosítás kérésre adott válaszát, 
amely alapján a 4. részben megajánlott kamera SonyIMX236 típusú szenzora esetében nem állapítható meg az egyenértékűség a
műszaki leírásban meghatározott Micron MT9P031 típusú szenzor mérete tekintetében. Megállapítható, hogy az 
ELEKTRO-OPTIKA Kft. ajánlattevő 4. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az 
ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek. Az ajánlat érvénytelenné 
nyilvánításáról Ajánlatkérő a döntést követően a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2019. július 22. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket.

10895993213ELEKTRO-OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2030 Érd, Kaktusz 
Utca 22.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Jótállás: 24 hónap Kamera felbontása: 5 Megapixel Nettó ajánlati összár: 1 617 484 HUF Ajánlat kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlat és ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége 
nem állapítható meg: 1. rész tekintetében: Bio-Science Kft. 1119 Budapest Fehérvári út 79. Adószám: 12266788-2-43 - Minimális 
mintatérfogat (μl) (min. 1 μl – max. 5 μl ): 2 Értékelési pontszám: 7,50 Súlyszám: 20,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
150,00 - Nettó ajánlati ár: 8476000 HUF Értékelési pontszám: 9,69 Súlyszám: 80,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 775,46
Összesen: 925,46

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:
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