14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Természettudományi Kutatóközpont
Postai cím: Magyar tudósok krt. 2
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1117

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Kutatási célra használt sokcsatornás EEG rendszer beszerzése”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1 db EEG (elektroenkefalográf) felvevő, erősítő és elemző rendszer, melynek segítségével 4 és 8 hónapos és
csecsemők agyi elektromos aktivitása vizsgálható.
az elektróda elrendezési rendszernek, hálónak vagy sapkának olyan elrendezési rendszert kell tartalmaznia,
amely megfelel az alábbi kritériumoknak:
• Alacsony sótartalmú folyékony oldatot használ mint elektrolit, a bőr irritáció minimalizálása, illetve a
vizsgálat utáni hajmosás elkerülése érdekében.
• Az elektródák többször felhasználhatók, fertőtleníthetők és nem használnak eldobható
komponenseket.
• Az elektródák felhelyezésének és beállításának ideje, beleértve az elektródáknak a fejbőrre helyezését,
az impedancia vizsgálatot és a megfelelő EEG jel felvételének megkezdését, nem haladhatja meg a 10
percet 64 elektróda esetén.
• A horizontális és vertikális szemmozgást rögzítő elektródáknak a sapkában vagy hálóban kell
elhelyezkedniük: ne legyenek egyesével felragasztandó elektródák. Az alsó vertikális elektródák
helyzetének változtathatónak kell lenniük a felső elektródákhoz képest.
• Az elhelyezett elektródáknak a lehető legnagyobb mértékben kell megközelíteniük a gömbszerű
(szférikus) elrendezés a fej körül, mivel ez elősegíti az agyi elektromos források lokalizációját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
A közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdése b) pontja és a 98. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti, uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
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Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be KTIA_NAP_13_2-2017-0015 azonosító számú pályázathoz. A kutatási
projekt keretében beszerzendő eszközzel megvalósuló kutatás célja a korai nyelvfejlődés vizsgálata, kísérleti
csoportját 4 és 8 hónapos gyermekek (csecsemők) alkotják. A kutatás céljának csak olyan készülék felel meg,
amely legalább 64 csatornán tud párhuzamosan EEG-t rögzíteni, legalább 1000 Hz mintavételi frekvenciával,
az elektródák felhelyezési ideje összesen kevesebb mint 15 perc, a felhelyezés nem sérti a fejbőrt és nem
szükséges hozzá kontaktusanyag (gél), melyet a vizsgálat után le kell mosni. Az elektródák többször
használhatók és fertőtleníthetők. Ajánlatkérő piackutatást végzet, amelyek eredményeként megállapította,
hogy a kritériumnak megfelelő eszközt, csak az EGI rendszer teljesíti, amelynek kizárólagos forgalmazója a
Electrical Geodesics Inc. Eugene, OR, USA.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017.06.19.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Kutatási célra használt sokcsatornás EEG rendszer
beszerzése
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
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V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Electrical Geodesics Inc. Eugene, Székhelye: 500 East 4th Ave, Suite 200, Eugene, OR-97401, USA,
Adószáma: 93-1090642 (US Tax ID Number)
Nettó ajánlati ár: $45,655.00 USD
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára
pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési
szempontok szerint értékeli, figyelemmel arra. hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg.
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
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: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Electrical Geodesics Inc. Eugene, Székhelye: 500 East 4th Ave, Suite 200, Eugene, OR-97401, USA,
Adószáma: 93-1090642 (US Tax ID Number)
Nettó ajánlati ár: $45,655.00 USD
Az ajánlati ár megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezetnek
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:

3

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017.07.27. / Lejárata: A Kbt. 103. § 5) bek. szerinti hirdetmény közzétételét követő 10. nap
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.07.26.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.07.27.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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