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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14010806Fax:+36 14010808Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.nszkk.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14772185Fax: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

Nemzeti Szakértői és Kutató KözpontAjánlatkérő 
neve:

Dig. mikroszkóp munkaáll. és összehas. mikroszkópKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001435872019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ EKRSZ_
82496492

Mosonyi Utca 9

Budapest HU110 1087

Grujó András

grujoa@nszkk.gov.hu +36 14411000

http://www.nszkk.gov.hu

APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és 
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
65498314

Patics Utca 10. 772

Budajenő HU11 2093

Bodorics István

apex@apex-mm.hu

http://www.nszkk.gov.hu
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 1 db digitális mikroszkóp munkaállomás beszerzéseRész 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:

231A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 231-565974A 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

1 db digitális mikroszkóp munkaállomás és 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Dig. mikroszkóp munkaáll. és összehas. mikroszkóp

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.nszkk.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Második rész, XV. fejezet szerinti eljárás.

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 
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: 23.490.000,-HUF. Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot. 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 
Rigó Utca 20.

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)

Az ajánlati felhívásban rögzítésre került, hogy az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor az 1. és 2. rész 
1., továbbá 2. rész 3. részszempontja esetében a fordított arányosítás, az 1. rész 2. és 3. részszempontja esetében az abszolút értékelés
, az 1. rész 4. és 2. rész 2. részszempontja esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban 
részletezettek szerint.

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:

Az értékelés részszempontja / A részszempont súlyszáma / Értékelési pontszám / Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / 70 / 10 / 700, 2. A nagy sebességű színes digitális kamera 
legalább valós 20 Mpixel felbontású kamera szenzorral rendelkezik (igen/nem) / 15 / 0 / 0 , 3. A rendszert 
vezérlő számítógép vagy a monitor nincs összeépítve sem a mikroszkóppal, sem egymással (igen/nem) / 10 / 10 
/ 100, 4. Jótállás időtartama az üzembe helyezéstől (hónap) / 5 / 0 / 0.

Szöveges értékelés:

800BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint
a jogszabályok előírásainak, az ajánlattevői nyilatkozatok és a lekérdezések alapján a kizáró okok hatálya alatt nem áll. Az 
ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért az 
ajánlat érvényes. Értékelési részszempont / Ajánlat 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / 23.490.000 2. A nagy sebességű színes digitális 
kamera legalább valós 20 Mpixel felbontású kamera szenzorral rendelkezik (igen/nem) / nem 3. A rendszert vezérlő számítógép 
vagy a monitor nincs összeépítve sem a mikroszkóppal, sem egymással (igen/nem) / igen 4. Jótállás időtartama az üzembe 
helyezéstől (hónap) / 12

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 
Gödöllő, Rigó Utca 20.

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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Az ajánlati felhívásban rögzítésre került, hogy az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor az 1. és 2. rész 
1., továbbá 2. rész 3. részszempontja esetében a fordított arányosítás, az 1. rész 2. és 3. részszempontja esetében az abszolút értékelés
, az 1. rész 4. és 2. rész 2. részszempontja esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban 
részletezettek szerint.

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:

Az értékelés részszempontja / A részszempont súlyszáma / Értékelési pontszám / Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / 70 / 10 / 700 2. Nagyítási tartomány: legalább 10x, az ezen felüli 
többlet nagyítás (0-50×) arányosítással / 15 / 8 / 120 3. Nagyítási különbség a jobb / bal oldal között: min. 0,5 
% – max. 0,1% (0,1% lépésekben, kedvezőbb a kisebb) / 15 / 10 / 150

Szöveges értékelés:

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint
a jogszabályok előírásainak, az ajánlattevői nyilatkozatok és a lekérdezések alapján a kizáró okok hatálya alatt nem áll. Az 
ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért az 
ajánlat érvényes. Értékelési részszempont / Ajánlat 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / 26.985.000 2. Nagyítási tartomány: legalább 10x, 
az ezen felüli többlet nagyítás (0-50×) arányosítással / 50 3. Nagyítási különbség a jobb / bal oldal között: min. 0,5 % – max. 0,1%
(0,1% lépésekben, kedvezőbb a kisebb) / 0,1

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 
Gödöllő, Rigó Utca 20.

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

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzéseRész 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:

Igen
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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:

2020.02.27Lejárata:2020.02.18Kezdete:

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:

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: 26.985.000,-HUF. Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot. 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata a rendelkezésre álló 
fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 
Rigó Utca 20.

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)

2020.02.17

2020.02.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.01.20 14:57:33 bodoricsistvan

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:




