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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

2019.12.14

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

Látens daktiloszkópiai nyomok vákuum alatti fémgőzöléses eljárással történő előhívására alkalmas egy darab berendezés beszerzése 
Méret és súly információk: A berendezés méretei: mélység 500-700 mm x magasság 1600-2000 mm x szélesség 1000-1200 mm közötti 
A berendezés súlya: kb. 600-700 kg közötti A berendezéshez tartozó víztartály méretei: mélység 500-700 mm x szélesség 300-400 mm 
közötti A berendezéshez tartozó víztartály súlya: 60-70 kg közötti Vizsgáló kabin mérete: mélység 500-700 mm x átmérő 400-600 mm 
közötti A berendezés szállításhoz használt fadobozból való kiemeléséhez legalább 3 tonna teherbírású targoncára van szükség, mely 
emelőkarjának hossza minimum 2 méter. Alkalmazott technológia:  A berendezés vákuum alatt ezüst, arany és cink elpárologtatásával 
látens daktiloszkópiai nyomok előhívásra szolgál. Alkalmazási terület:  A berendezés alkalmas legyen lőfegyvereken, textíliákon, 
extrém ideig extrém körülményeknek kitett (pl. vízben lévő) tárgyak felületén látens daktiloszkópiai nyomok előhívására 
Munkavédelmi követelmények:  Az ajánlattevő az ajánlattal együtt nyújtsa be a berendezés EU szabványoknak való megfelelősségét 
igazoló tanúsítványokat és az érintésvédelmi megfelelőségi bizonylatokat. Telepítés, garancia, szerviz:  A munkaállomás 230 V 
feszültségű magyarországi 1 fázisú elektromos hálózatra csatlakozzon. (230V, 50 Hz, 1 fázis, 40 A)  A telepítést, üzembe helyezést és 
tesztelést a használat helyszínén az erre kiképzett, a nyertes ajánlattevő által biztosított szervizmérnök végezze.  A használat 
helyszínén 3 fő részére minimum 2 napos elméleti és gyakorlati oktatás a készülék üzemeltetéséről, használatáról.  Az üzembe 
helyezéstől számított legalább 12 hónap jótállás.  Egy készlet induló előhívó anyag biztosítása.  Magyar nyelvű és angol nyelvű 
kézikönyv biztosítása szükséges, legkésőbb az oktatások megkezdéséig.  Jótállási idő alatti meghibásodás esetén a bejelentést 
követően három munkanapon belül a javítás a helyszínen megkezdődjön és maximum 30 munkanapon belül befejeződjön.  A szerződés 
akkor tekinthető teljesítettnek, ha az üzembe helyezést követően a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
átadásra kerül, a tesztelés eredményesen zárul, valamint a meghatározott létszám részére az oktatás minimum 2 napig és a 
meghatározott tartalommal megtörténik.  Az eredményes tesztelésről Szállító írásbeli dokumentációt készít.  A berendezés 
rendelkezzen az EU szabványoknak való megfelelősséget igazoló tanúsítvánnyal.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

A nyertes ajánlattevő alkalmas, ajánlata érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

12194432241"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, 
Pomázi Út 15.

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)

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.
) 1. számú melléklet szerinti fordított arányosítás (vételár) és egyenes arányosítás módszere (jótállás ideje) esetén megadott képlet.

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:

101

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

Minden szükséges és előírt dokumentumot, nyilatkozatot csatolt, ajánlata érvényes.Szöveges értékelés:

1000"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1./ értékelési szp: Vételár összesen (nettó .... HUF+ ÁFA): 46 449 780 2./ értékelési szp: 12 hónap kötelező jótálláson felüli 
jótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12

12194432241"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 
Budapest, Pomázi Út 15.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:
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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:

A Kbt. 131. § (8) bek. a) pontja szerint a 131. § (6) bekezdésében foglalt tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2020.02.21

2020.02.21




