
EKR000073682020 2020.07.29 15:28:07

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-848_Kutatáshoz szüks. eszk. GINOP projektből

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670-73070Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-848_Kutatáshoz szüks. eszk. GINOP projektbőlKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000073682020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Egyetem Tér 1.

Debrecen HU321 4032

Csepregi Judit

csepregi.judit@fin.unideb.hu +36 52512700-73061

www.unideb.hu



EKR000073682020

10554964242AKTIVIT Környezetvédelmi, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Összetétel elemző mérőeszk. kül. minták anlíziséreRész 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:

70A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 068-161113A 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-848_Adásvételi szerződés kutatáshoz szükséges eszközök beszerzésére GINOP-2.2.1-15-2017-00043 sz. pályázat keretein belül 1. 
rész: Összetétel elemző mérőeszközök különféle minták analízisére: Adásvételi szerződés tárgya összesen 14 db összetétel elemző 
mérőeszköz különféle minták analízisére (kísérleti organikus biofermentum analizáló- és pelletkészítő készlet). 2. rész: Szerves 
vegyületek meghatározására alkalmas gázkromatográf-tömegspektrométer analitikai eszköz: Adásvételi szerződés tárgya 2 db szerves 
vegyületek meghatározására alkalmas gázkromatográf-tömegspektrométer analitikai eszköz, 1 db oldószeres extraktor eszköz, 1 db 
oldószeres bepárló eszköz,valamint 1 db levegő mintavevő. 3. rész: Kutatáshoz szükséges laboratóriumi műszerek, készülékek: 
Adásvételi szerződés tárgya összesen 23 db kutatáshoz szükséges laboratóriumi műszer, készülék. 4. rész: Vegyipari berendezés: 
Adásvételi szerződés tárgya 1 db multifunkciós 4 db komposztálási műveletnek helyt adó bioreaktor egység,elmenő gázelemzővel, 
adatfeldolgozó és folyamatirányító rendszerrel.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 74.940.000,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

10554964242AKTIVIT Környezetvédelmi, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1161 Budapest, Kossuth Lajos Utca 29.

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)

1. Elemanalizátor kemence fűtési hőmérséklet (legkedvezőtlenebb 800 °C, legkedvezőbb 1200 °C). Előny a nagyobb: Az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb, azaz a legmagasabb hőmérsékletet tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek 
(alacsonyabb hőmérsékletet 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 2. Elemanalizátor mintaváltóban a 
pozíciók száma (legkedvezőtlenebb 30 db, legkedvezőbb 50 db). Előny a nagyobb: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a 
legtöbb pozíciót tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kevesebb pozíciót 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 3. Hőkamera hőmérséklet érzékenység (legkedvezőtlenebb 100 mK, 
legkedvezőbb 50 mK). Előny a kisebb. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb mértéket tartalmazó ajánlat kapja 
a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb mértéket 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 4. Félüzemi pelletkészítő rendszer óránkénti pelletelőállítási kapacitása (legkedvezőtlenebb 50 kg/h, legkedvezőbb 100 kg
/h). Előny a nagyobb. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mértéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 
pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb mértéket 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 5. Nettó 
ajánlati ár (Ft): A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat 
pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- 
P min)+P min

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:

1000AKTIVIT Környezetvédelmi, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Elemanalizátor kemence fűtési hőmérséklet (legkedvezőtlenebb 800 °C, legkedvezőbb 1200 °C). Előny a nagyobb.: 1200 2. 
Elemanalizátor mintaváltóban a pozíciók száma (legkedvezőtlenebb 30 db, legkedve-zőbb 50 db). Előny a nagyobb: 60 3. 
Hőkamera hőmérséklet érzékenység (leg-kedvezőtlenebb 100 mK, legkedvezőbb 50 mK). Előny a kisebb: 50 4. Félüzemi 
pelletkészítő rendszer óránkénti pelletelőállítási kapacitása (legkedvezőtlenebb 50 kg/h, legkedvezőbb 100 kg/h). Előny a 
nagyobb: 100 5. Nettó ajánlati ár (Ft): 74.940.000,- Ft Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

Magyarország 1161 Budapest, Kossuth Lajos Utca 29.
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1. Ütközési cella pólusainak száma a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármas kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 2 db, 
legkedvezőbb 6 db) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mértéket tartalmazó ajánlat 
kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb mértéket 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 2. Hármas, hiperbolikus, 4 rudas kvadrupol tömeganalizátor fűtési hőmérséklete (legkedvezőtlenebb 105 °C, 
legkedvezőbb 200 °C) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mértéket tartalmazó ajánlat 

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:

1000"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ütközési cella pólusainak száma a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármas kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 2 db, 
legkedvezőbb 6 db) Előny a nagyobb érték: 6 2. Hármas, hiperbolikus, 4 rudas kvadrupol tömeganalizátor fűtési hőmérséklete (
legkedvezőtlenebb 105 °C, legkedvezőbb 200 °C) Előny a nagyobb érték: 200 3. Kvadrupol felbontása (legkedvezőtlenebb 0,4 Da
, legkedvezőbb 4 Da) Előny a nagyobb érték. Egy tizedesjeggyel szükséges megadni: 4 4. Ionforrás energiája a 
gáztomatográf-tömegspektrométer (hármas kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 10 eV, legkedvezőbb 300 eV) Előny a 
nagyobb érték: 300 5. Nettó ajánlati ár (Ft): 142.200.000,- Ft Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

11802428243"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Szerves vegyületek meghat alk. gázkrom-tömegspektrRész 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:

ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Kutatáshoz szüks. laboratóriumi műszerek, készülékRész 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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 142.200.000,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

11802428243"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

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)

kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb mértéket 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 3. Kvadrupol felbontása (legkedvezőtlenebb 0,4 Da, legkedvezőbb 4 Da) Előny a nagyobb érték. Egy tizedesjeggyel 
szükséges megadni. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb felbontást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 
pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb felbontást 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 4. Ionforrás 
energiája a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármas kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 10 eV, legkedvezőbb 300 eV) Előny a 
nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb energiát tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az 
ennél kedvezőtlenebbek (kisebb energiát 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 5. Nettó ajánlati ár (
Ft): A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min

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

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)

1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mennyiséget tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (
kisebb mennyiséget 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 2. Kaloriméter linearitása a teljes 
méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07%, legkedvezőbb 0,05%) Előny a kisebb érték. Két tizedesjeggyel szükséges megadni.
Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb mértéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél 
kedvezőtlenebbek (magasabb mértéket 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 3. Kaloriméter 
maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7500, legkedvezőbb 8000 kalória) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mennyiséget tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb 
mennyiséget 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 4. XRF készülékkel több elem egyidejű 
analízise (legkedvezőtlenebb 35, legkedvezőbb 40 db) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a 
legnagyobb mennyiséget tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb mennyiséget 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 5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (
legkedvezőtlenebb 80 %, legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb 
mértéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb mértéket 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 6. Nettó ajánlati ár (Ft): A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket 
tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek 
meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min

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:

1000VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték: 4 2. Kaloriméter
linearitása a teljes méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07%, legkedvezőbb 0,05%) Előny a kisebb érték. Két 
tizedesjeggyel szükséges megadni: 0,05 3. Kaloriméter maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7500, legkedvezőbb 8000 
kalória) Előny a nagyobb érték: 8000 4. XRF készülékkel több elem egyidejű analízise (legkedvezőtlenebb 35, legkedvezőbb 40 
db) Előny a nagyobb érték: 40 5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (legkedvezőtlenebb 80 %, 
legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték: 90 6. Nettó ajánlati ár (Ft): 38.689.450,- Ft Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat 
maradéktalanul megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Szöveges értékelés:

995Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Párhuzamosan folytatható fermentációk száma (legkedvezőtlenebb 1, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték: 4 2. 
Down-stream gáz ammónia koncentráció mérésének felső tartománya (legkedvezőtlenebb 100 ppm; legkedvezőbb 1000 ppm) 
Előny a nagyobb érték: 1000 3. Down-stram mikro gázáramlás mérési tartomány minimuma (legkedvezőtlenebb 400 ml/h, 
legkedvezőbb 2 ml/h) Előny a kisebb érték: 20 4. Reaktor töltetkapacitás tartomány (legkedvezőtlenebb 15 l; legkedvezőbb 20 l) 
Előny a nagyobb érték: 20 5. Nettó ajánlati ár (Ft): 55.040.000,- Ft Alkalmasság indokolása: A fenti ajánlat maradéktalanul 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

14705540209Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4031 Debrecen, 
Házgyár Út 17

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Vegyipari 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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 38.689.450,- 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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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 55.040.000,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

14705540209Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4031 Debrecen, 
Házgyár Út 17

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)

1. Párhuzamosan folytatható fermentációk száma (legkedvezőtlenebb 1, legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mértéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (
kisebb mértéket 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 2. Down-stream gáz ammónia 
koncentráció mérésének felső tartománya (legkedvezőtlenebb 100 ppm; legkedvezőbb 1000 ppm) Előny a nagyobb érték. Az 
ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mértéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél 
kedvezőtlenebbek (kisebb mértéket 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 3. Down-stram mikro 
gázáramlás mérési tartomány minimuma (legkedvezőtlenebb 400 ml/h, legkedvezőbb 2 ml/h) Előny a kisebb érték. Az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb, azaz a legkisebb mértéket tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (
nagyobb mértéket 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 4. Reaktor töltetkapacitás tartomány (
legkedvezőtlenebb 15 l; legkedvezőbb 20 l) Előny a nagyobb érték. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legnagyobb mértéket 
tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (kisebb mértéket 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 5. Nettó ajánlati ár (Ft): A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a 
maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek 
képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.06.19 09:42:57 csepregi.judit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pont 8. alpontjában előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdése 
szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában részenként csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el, azok 
érvényességét nem vizsgálta: 1. rész: Aktiv Instrument Kft. (1145 Budapest, Pétervárad utca 14. fszt. 1-2.) 2. rész: CP-Analitika Kft. (
1145 Budapest Amerikai út 98.) 3. rész: RK Teck Kft. (1163 Budapest Kőszál utca 6.); SoliVac Kft. (2030 Érd, Budai út 15.); Aqua-Terra
Lab Kft. (8200 Veszprém Wartha Vince utca 1/2.) 4. rész: Profin Professional Kft. (1139 Budapest Váci út 91/a.)

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:

2020.08.10Lejárata:2020.07.30Kezdete:

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:

2020.06.19

2020.07.29




