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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

"Vegyszerek és fogyóeszközök beszerzése II.ütem"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

1 - Applied Biosystems fogyóanyagokRész 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:

4A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 003-004411A 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

Az NSZKK saját tulajdonában álló laboratóriumi eszközein elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, fogyóanyagok továbbá 
eszközök beszerzésére és szállítására irányuló a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése 15 (tizenöt) 
részajánlati körben. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan Kereskedelmi-műszaki  táblázatban megadott 
tételek reprezentatív mennyiségek, amelyek kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XVI. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem
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BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 202 531 328.

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 
Gödöllő, Ipari Park, Moór János Utca 3-5.

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 - Qiagen fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

V.1.5) 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 és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen
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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:

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:

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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat. 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 202 531 328.

12122066213BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 
Ipari Park, Moór János Utca 3-5.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:
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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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 12 609 240., 
- 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; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

10363573206Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., Magyarország 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

Biocenter Laboratóriumi 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; 
 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 12 609 240.

10363573206Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., Magyarország 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

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:

3 - DNS-vizsgálati fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

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

Szöveges értékelés:

Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 876 703 080. 

12266788243Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest , Fehérvári Út 79. II. em.

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:

4 - Promega fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

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:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

5 - Nyilvántartási fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

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:

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 876 703 080. 
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; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

12266788243Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest , 
Fehérvári Út 79. II. em.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 99 150 000. 
-        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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat,  

14872925243SYNLAB Hungary Kft., Magyarország 1211 Budapest, Weiss Manfréd Út 5-7.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

SYNLAB Hungary 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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 99 150 000. 

14872925243SYNLAB Hungary Kft., Magyarország 1211 Budapest, Weiss Manfréd Út 5-7.

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
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Szöveges értékelés:

1000.00Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
1.sz. Mindösszesen nettó összár (HUF): 842 529 600. 
2.        sz. A kit egyaránt alkalmas adatbázis és eseti minták vizsgálatára (Igen/Nem): Igen. 
3. sz. A kit alkalmas a minimum követelményekben felsorolt markereken kívül további autoszómás STR markerek (min. 0 - max. 
2 db) vizsgálatára: 2. 
4.sz. A kit alkalmas a minimum követelményekben felsorolt markereken kívül további Y-kromoszómás STR markerek (min. 0 
max. 2 db) vizsgálatára: 2. 
5. sz. Az előkezeléshez és a PCR reakcióhoz szükséges oldatok (anyagok) csövenkénti 100 reakciós kiszerelésben való szállítása, 
kivéve a kontroll DNS mintát és a CE analízishez szükséges anyagokat (Igen/Nem): Igen. 
6. sz. A kitben található csövek színkódosak. (Igen/Nem): Igen. 
 

12266788243Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest , Fehérvári Út 79. II. em.

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:

6 - Terhelti mintavizsgálatokRész száma, elnevezése:

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:

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 842 529 600. 
-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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legkedvezőbb ár-érték arányt.

12266788243Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest , 
Fehérvári Út 79. II. em.

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 1. bírálati részszempont eseténalkalmazott bírálati módszer: „fordított arányosítás” módszere: a megajánlott legalacsonyabb 
értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. 
Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a 
következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint: 
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 (10 pont) 
P min = a pontskála alsó határa (0 pont) 
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi elem 
 
Minőségi részszempontok vonatkozásában 
A 2. az 5. és a 6. bírálati részszempont esetén:  
2. A kit egyaránt alkalmas adatbázis és eseti minták vizsgálatára Igen/Nem ;         Nem       (0 pont)  Igen      (10 pont) 
5. Az előkezeléshez és a PCR reakcióhoz szükséges oldatok (anyagok) csövenkénti 100 reakciós kiszerelésben való szállítása, kivéve a 
kontroll DNS mintát és a CE analízishez szükséges anyagokat Igen/Nem;        Nem     (0 pont) 
Igen      (10 pont). 
6. A kitben található csövek színkódosak Igen/Nem;         Nem       (0 pont) Igen      (10 pont). 
A 3. és 4. minősgégi részszempontok esetében: 
3. A kit alkalmas a minimum követelményekben felsorolt markereken kívül további autoszómás STR markerek (min. 0 - max. 2 db) 
vizsgálatára        „0 db marker esetén”         0 pont;   
„1 db marker esetén”                                                  5 pont; 
„2 db marker esetén”                                                10 pont.   
4. A kit alkalmas a minimum követelményekben felsorolt  markereken kívül további Y-kromoszómás STR markerek (min. 0 - max. 2 db) 
vizsgálatára        „0 db marker esetén”     0 pont;  
„1 db marker esetén”                                                  5 pont; 
„2 db marker esetén”                                                10 pont. 
 

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:
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-        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 

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:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

7 - Elővizsgálati fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő felvilágosításkérést küldött ki az ajánlattevő részére az alábbi tartalommal:        Ajánlattevő által hiánypótlás 
keretében benyújtott dokumentumok továbbra sem teszik lehetővé az ajánlat érdemi elbírálását, ugyanis nem került pótlásra 
olyan gyártói- eredeti angol nyelvű - részletes - termék leírása, amely alapján megállapítható lenne, hogy a megajánlott 4476135 
cikkszámú termék maradéktalanul megfelel a kereskedelmi-műszaki táblázatban szereplő - meglehetősen összetett -
minimumkövetelményeknek.  
Az eddig becsatolt dokumentumok alapján Ajánlatkérő számára nem egyértelmű, hogy megfelelő termék került megajánlásra, 
ugyanis Ajánlattevő által a 4476135 cikkszámú termék gyártó által javasolt felhasználási területe a problémás (bomlott állapotú, 
gátló komponenseket tartalmazó stb.) helyszíni minták vizsgálatára alkalmas, nem pedig az Ajánlatkérő által megjelölt terhelti 
mintavizsgálatra (minimumkövetelmények 1-4. pontjai alatt megjelölt mintatípusok).  
Kérjük T. Ajánlattevő részletes felvilágosítását arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termék milyen módon megfelel a 
Kereskedelmi- műszaki táblázatban előírt minimumkövetelményeknek.  
 
Ajánlattevő a megadott határidőn belül nem nyújtott be dokumentumot a felvilágosításkérésre, amely következtében 
Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell az ajánlatot elbírálni. 
Az ajánlattevő által becsatolt dokumentumok nem támasztják alá, hogy megfelelő termék került megajánlásra, ugyanis 
Ajánlattevő által a 4476135 cikkszámú termék gyártó által javasolt felhasználási területe a problémás (bomlott állapotú, gátló 
komponenseket tartalmazó stb.) helyszíni minták vizsgálatára alkalmas, nem pedig az Ajánlatkérő által megjelölt terhelti 
mintavizsgálatra (minimumkövetelmények 1-4. pontjai alatt megjelölt mintatípusok). Az ajánlat nem felel meg a Kereskedelmi-
műszaki táblázatban előírt minimumkövetelményeknek. 
 A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján: „A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható”. A 
rendelkezésre álló dokumentumok alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, 
illetve a hatályos jogszabályoknak.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11870120241Life Technologies Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, 
Váci Út 41-43.

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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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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 24 799 460. 
-        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; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített 
követelményeknek, valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat. 

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)

Az ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

mindegyikének; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 24 799 460. 
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11859389202Szkarabeusz Laboratóriumi vegyipari és kereskedelmi Kft, Magyarország 7741 Bogád, Petőfi Sándor 

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

Szkarabeusz Laboratóriumi vegyipari és kereskedelmi Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Mindösszesen nettó összár (HUF): 7 896 000. 
-        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; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 

11859389202Szkarabeusz Laboratóriumi vegyipari és kereskedelmi Kft, Magyarország 7741 Bogád, Petőfi 
Sándor Utca 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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

8 - DNS-mentesítő anyagokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

9 - Örlőmalom tartozékokRész száma, elnevezése:

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

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján ajánlattevő ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, 
illetve a hatályos jogszabályoknak az alábbiak alapján:Ajánlattevő nem nyújtott be felvilágosítást az alábbiakra: A felhívásban 
szereplő termék (DNA-Erase, DNA Contaminant Removal Solution, cikkszám: 821805) a gyártó honlapján található technikai 
információhttps://www.mpbio.com/media/document/file/datasheet/dest/m/p/_/d/s/_/0/4/8/2/1/MP_DS_04821805.pdf alapján egy 
nem lúgos, nem korrozív és nem karcinogén oldat, míg a megajánlott termék (DNA AWAY Surface Decontaminant, cikkszám: 
7010) az interneten elérhető technikai információ https://www.nwmissouri.edu/naturalsciences/sds/d/DNA%20away.pdf alapján 
egy alkáli-hidroxidot tartalmazó, pH = 11-12 értékű, lúgos oldat. A termék esetünkben történő gyakorlati alkalmazása 
szempontjából fontos a pH-val kapcsolatos fenti követelmény teljesülése. Kértük a T. Ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében 
adjon választ az ellentmondás feloldására. A felvilágosítás hiányában nem állapítható meg, hogy a megajánlatott termék teljes 
körűen megfelel a Kereskedelmi-műszaki táblázatban előírt minimumkövetelményeknek. 
 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11870120241Life Technologies Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, 
Váci Út 41-43.

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 7 896 000. 
-        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; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített 
követelményeknek, valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat. 

Utca 17

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 11 686 473. 
-        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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

13387550243Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1117 Budapest, Budafoki Út 187-189

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett. 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 11 686 473. 

13387550243Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 187-189

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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Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A 10. részben:  a Szkarabeusz Laboratóriumi Vegyipari és Kereskedelmi Kft (7741 Bogád Petőfi Sándor utca 17.) ajánlattevő 2022. 
március 28. napján az EKR-n keresztül benyújtotta nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozóan, a nyilatkozat szerint 
ajánlattevő csak meghatározott feltételekkel tartja fenn ajánlatát (a Kbt. ilyen lehetőséget nem ismer), a Kbt. 70. § (2) bekezdés 
szerint: „Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás 
további részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni." 
 

● az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn 
ajánlatát [Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

10 - Gilson fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

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:

Nem
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Mindösszesen nettó összár (HUF): 249 424 537. 
-        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 

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 Budapest, 
Kőszál Utca 6.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 249 424 537. 

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

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:

11 - Laboratóriumi vegyszerekRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Igen
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-        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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 87 053 694. 
 

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

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:

12 - Laboratóriumi tisztítószerek és védőfelszerelésekRész száma, elnevezése:

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:

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:

mindegyikének; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

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:

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 87 053 694. 
-        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; 
-         Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 Budapest, 
Kőszál Utca 6.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

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; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 250 445 725.

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

-        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; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 249 113 610. 

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

13 - Laboratóriumi fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Igen
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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:

14 - Eppendorf fogyóanyagokRész száma, elnevezése:

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:

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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 249 113 610. 
-        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; 
-        Ajánlattevő hiánypótlási – felvilágosítás nyújtási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 
tett; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

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

Igen
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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:

Mindösszesen nettó összár (HUF): 61 084 200. 
- 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; 
Az ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 
valamint az ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb árat.

10363573206Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., Magyarország 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

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 ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. 

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:

Biocenter Laboratóriumi 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. 
Mindösszesen nettó összár (HUF): 61 084 200. 
 
 

10363573206Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft., Magyarország 6726 Szeged, Temesvári Krt. 62.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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V.1.5) 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 és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

a Szkarabeusz Laboratóriumi Vegyipari és Kereskedelmi Kft. (7741 Bogád, Petőfi Sándor utca 17.) ajánlattevő 2022. március 28. 
napján az EKR-n keresztül benyújtotta nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozóan, a nyilatkozat szerint ajánlattevő 
csak meghatározott feltételekkel tartja fenn ajánlatát (a Kbt. ilyen lehetőséget nem ismer), a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerint: „Ha 
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

● az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn 
ajánlatát [Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

15 - Hamilton robot tartozékokRész száma, elnevezése:

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

Nem
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

A 8. részben: 
az Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) ajánlattevő ajánlata nem került bírálatra a Kbt. 81. § (4)
-(5) bekezdés szerint jár el, miszerint „…. csak a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb 
ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, illetve az egyéb vállalások aránytalanságát, és 
alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség, vagy egyéb 
aránytalan vállalások miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges 
bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.” 
 
A 14. részben: Szkarabeusz Laboratóriumi Vegyipari és Kereskedelmi Kft. (7741 Bogád, Petőfi Sándor utca 17.) ajánlattevő 2022. 
március 28. napján az EKR-n keresztül benyújtotta nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozóan, a nyilatkozat szerint 
ajánlattevő csak meghatározott feltételekkel tartja fenn ajánlatát (a Kbt. ilyen lehetőséget nem ismer), a Kbt. 70. § (2) bekezdés 
szerint: „Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás 
további részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

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:

2022.05.16Lejárata:2022.05.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.05.04

2022.05.04
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