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II.szakasz: Tárgy

Toxikológiai Szakértői Intézetben található Shimadzu gyártmányú analitikai készülékek (kromatográfok) és a hozzájuk kapcsolódó 
nitrogén-generátorok karbantartási és verifikálási feladatainak ellátása” (1. rész) „Toxikológiai Szakértői Intézetben található 
Shimadzu gyártmányú analitikai készülékek (kromatográfok) és a hozzájuk kapcsolódó nitrogén-generátorok javítási feladatainak 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Shimadzu gyárt. készülékek karbantartása, javítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14772185Fax:Telefon:E-mail:

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

Nemzeti Szakértői és Kutató KözpontAjánlatkérő 
neve:

Shimadzu gyárt. készülékek karbantartása, javításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000225812022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 15836847251

Mosonyi Utca 9

Budapest HU110 1087

Czira György

cziragy@nszkk.gov.hu +36 14772198

www.nszkk.gov.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

1A szerződés száma:

1 - Shimadzu készülékek karbantartása, verifikálásaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

94A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 094-259964A 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

ellátása” (2. rész)

Második rész XV.fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

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:

nem vesz igénybe

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:

Összesített nettó ajánlati ár :129 307 800 HUF.
Az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített 
követelményeknek, valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

10465118242Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1163 Budapest, Színjátszó Utca 30.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

•        Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok, az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokban történt 
ellenőrzések és az igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;
•        Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének;
Összesített nettó ajánlati ár :129 307 800 HUF.

10465118242Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1163 Budapest, Színjátszó Utca 30.
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Az 1. értékelési szempont, a javítási igény felmerülésekor az Eseti javítás óradíja tartalmaz minden költséget, és egyéb díjat, amely a 
javítási munkák teljesítésével jár, ezenfelül kizárólag az alkatrészek árának megtérítésére jogosult nyertes ajánlattevő. Az óradíjat 
egész számban, magyar forintban (HUF) szükséges megadni.
A 2. értékelési szempont, a Javítás megkezdése a hibabejelentéstől / árajánlat elfogadásától alkatrészcsere esetén, egész órában 
szükséges megadni.

 A részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, 
hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 
tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 
A pontozás módszere:
Az ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ár, legrövidebb idő (óra) 10 pontot ad, a többi ajánlatra 
arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés 
módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:        a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max:        a pontskála felső határa
P min:        a pontskála alsó határa
A legjobb:        a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

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:

1000.00Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

•        Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok, az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokban történt 
ellenőrzések és az igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;
•        Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének;
1. számú értékelési szempont: Eseti javítás óradíja (nettó HUF/óra): 25 000.
2. számú értékelési szempont: Alkatrészcsere esetén a javítás elvégzése az összes szükséges cserealkatrész beszerzését 
követően munkanapokon órában megadva (min. 24 óra, max. 48 óra): 48.

10465118242Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1163 Budapest, Színjátszó Utca 30.

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:

1A szerződés száma:

2 - Shimadzu készülékek- javítási feladatok ellátásaRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

nem vesz igénybe

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:

1. számú értékelési szempont: Eseti javítás óradíja (nettó HUF/óra): 25 000.
Az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített 
követelményeknek, valamint az ajánlat tartalmazza a legkedvezőbb ajánlatot.

10465118242Simkon Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1163 Budapest, Színjátszó Utca 30.

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 vizsgált:        a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre 
kell kerekíteni.
Valamennyi értékelési részszempontra vonatkozó előírások: A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési 
pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.07.22

2022.07.22
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