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Ellenjegyzem:  

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név:Magyra Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont 

Postai cím:Magyar tudósok körútja 2. 

Város:Budapest Postai irányítószám: 1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi keretszerződés laboratóriumi eszközök és általános célú 

fogyóeszközök beszerzésére. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A teljes keretösszeg nettó 57 676 919.-Ft, melynek 70 %-a (44 366 860.-Ft) értékű eszköz lehívására 

vállal ajánlatkérő kötelezettséget az alábbiak szerint, részenként. A fennmaradó, részenkénti 30 % 

keretösszeg lehívása opcionális. 

1. rész: Alapvető laboratóriumi üvegeszközök leszállítása a dokumentációban meghatározottak szerint 

(CPV kód: 33793000-5), keretösszeg: nettó 3.426.029,- Ft, melynek 70 %-a (2.635.406.-Ft) lehívására 

vállal ajánlatkérő kötelezettséget.  

2. rész: Egyéb általános felhasználási célú laboratóriumi eszközök leszállítása a dokumentációban 

meghatározottak szerint (CPV kód: 1952000-7, 19510000-4, 44316400-2, 38437000-7, 15994200-4) 

keretösszeg: nettó 17.768.160,- Ft, melynek 70 %-a (13.667.815.-Ft) lehívására vállal ajánlatkérő 

kötelezettséget. 

3. rész: Mintatartó üvegek, kupakok, fecskendőszűrő, leszállítása a dokumentációban meghatározottak 

szerint (CPV kód:33793000-5,19520000-7) keretösszeg: nettó 1.891.800,-Ft, melynek 70 %-a (1.455.230.-

Ft) lehívására vállal ajánlatkérő kötelezettséget, 

4. rész: Egyszer használatos fecskendők és tűk leszállítása a dokumentációban meghatározottak szerint 

(CPV kód: 33141310-6, 33141320-9), keretösszeg: nettó 5.264.000,- Ft, melynek 70 %-a (4.049.230.-Ft) 

lehívására vállal ajánlatkérő kötelezettséget. 

5. rész: Egyszer használatos latex és vinil gumikesztyűk leszállítása a dokumentációban meghatározottak 

szerint (CPV kód: 18424300-0) keretösszeg: nettó 4.516.260,- Ft, melynek 70 %-a (3.474.046.-

Ft)lehívására vállal ajánlatkérő kötelezettséget. 

6. rész: Egyszer használatos nitril gumikesztyűk leszállítása a dokumentációban meghatározottak szerint 

(CPV kód: 18424300- 0) keretösszeg: nettó 1.913.520,- Ft, melynek 70 %-a(1.471.938.-Ft) lehívására vállal 

ajánlatkérő kötelezettséget. 

7. rész: Centrifugacsövek, mikrocentrifugacsövek, sejttenyésztő eszközök leszállítása a dokumentációban 

meghatározottak szerint (CPV kód: 19520000-7), keretösszeg: nettó 22.897.150,-Ft, melynek 70 %-a 

(17.613.192.-Ft) lehívására vállal ajánlatkérő kötelezettséget. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész 

uniós értékhatár alatti Kbt.113.§ .szerinti nyílt eljárás  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt 

https://uj.jogtar.hu/#lbj2id151237849325996e
https://uj.jogtar.hu/


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:- 

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
 2018/04/14 

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: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [2 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [3 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [4 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [5 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [6 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [7 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt o igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az 1-7. részekben kizárólag 

érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.  

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: X igen o 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: 

1-7. részek H-ION kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) 



A H-ION Kft. 1-7. részekre tett ajánlata tekintetében megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlatában nem 

csatolta az ajánlatkérő által kiadott ÁrTáblázatot, mint 1.sz. szakmai ajánlatot és a megajánlott termékek 

paramétereit, tulajdonságait bemutató 2. sz. szakmai ajánlatot (Katalógus, Műszaki Leírás stb.), sem 

kinyomtatott példányban, sem a benyújtott CD-n. 

A Kbt 71.§ (8) bekezdés tartalma alapján a teljes szakmai ajánlat (azaz a beszerzés tárgyára, valamint a 

műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat) nem pótolható. 

Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő ajánlatának megfelelősége a szakmai ajánlat teljes hiánya miatt nem 

állapítható meg, és ez hiánypótlás útján sem orvosolható, az ajánlatkérőnek érvénytelenné kell nyilvánítania 

az ajánlatot  

5-7. részek LOBA Kft. (1114 Budapest, Mészöly u.4.) 

Az 5.rész tekintetében az 5-18.sorszám alatti eszközök, a 6.rész tekintetében az 1-12. sorszám alatti 

eszközök, a 7.rész tekintetében a12-23. és 94-96 sorszám alatti eszközökre vonatkozóan nem került a 2.sz. 

szakmai ajánlatként megjelölt Katalógus,Műszaki leírás az ajánlat részeként beadásra. 

Érvényes ajánlat csak olyan ajánlat lehet, amely minden műszaki elvárásra az előírásoknak megfelelő 

megajánlást tartalmaz. Amennyiben az ajánlatkérő a műszaki specifikációnak való megfelelés 

alátámasztására Katalógust, Műszaki leírást kér benyújtani az ajánlathoz, akkor azt, mint a 2.sz. 

szakmai ajánlat részét be kell nyújtani az ajánlatban, tekintettel arra is, hogy nyílt eljárásban az 

ajánlattételi határidőben erre is beáll az ajánlati kötöttség. A Kbt. 81. § (11) bekezdés alapján nyílt 

eljárásban ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van, az ajánlattételi 

határidő lejártával ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll, a kereskedelmi és szakmai ajánlat 

módosítására, kiegészítésére nincs jogszerű lehetőség. 

Amennyiben ajánlattevő ajánlatkérő erre irányuló kifejezett előírása ellenére nem nyújtja be a 

Termékleírást, Katalógust, az a szakmai ajánlat lényeges elemének hiányát eredményezi, amely olyan 

jelentős hiányosság, amelyre a Kbt. szabályai nem teszik lehetővé a hiánypótlás alkalmazását, ezért az 

ajánlat érvénytelen 

 

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

ismertetése:
2
 

V.2 Az eljárás eredménye
2

 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma 1.rész : [1 ] 

A beérkezett ajánlatok száma 2.rész : [1 ] 

A beérkezett ajánlatok száma 3.rész : [1 ] 

A beérkezett ajánlatok száma 4.rész : [1 ] 

A beérkezett ajánlatok száma 5.rész : [2 ] 

A beérkezett ajánlatok száma 6.rész : [2 ] 

A beérkezett ajánlatok száma 7.rész : [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i):- 

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.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 



az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

súlyszám 

szorzata 

súlyszám 

szorzata 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

       

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:- 

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
 o igen o 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: 

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:  

1-7. részek H-ION kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.,Adószám:23464186-2-43) 

A H-ION Kft. 1-7. részekre tett ajánlata tekintetében megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlatában nem 

csatolta az ajánlatkérő által kiadott ÁrTáblázatot, mint 1.sz. szakmai ajánlatot és a megajánlott termékek 

paramétereit, tulajdonságait bemutató 2. sz. szakmai ajánlatot (Katalógus, Műszaki Leírás stb.), sem 

kinyomtatott példányban, sem a benyújtott CD-n. 

A Kbt 71.§ (8) bekezdés tartalma alapján a teljes szakmai ajánlat (azaz a beszerzés tárgyára, valamint a 

műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat) nem pótolható. 

Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő ajánlatának megfelelősége a szakmai ajánlat teljes hiánya miatt nem 

állapítható meg, és ez hiánypótlás útján sem orvosolható, az ajánlatkérőnek érvénytelenné kell nyilvánítania 

az ajánlatot  

5-7. részek LOBA Kft. (1114 Budapest, Mészöly u.4., Adószám:24845128-2-43)  

Az 5.rész tekintetében az 5-18.sorszám alatti eszközök, a 6.rész tekintetében az 1-12. sorszám alatti 

eszközök, a 7.rész tekintetében a12-23. és 94-96 sorszám alatti eszközökre vonatkozóan nem került a 2.sz. 

szakmai ajánlatként megjelölt Katalógus,Műszaki leírás az ajánlattételkor beadásra. 



Érvényes ajánlat csak olyan ajánlat lehet, amely minden műszaki elvárásra az előírásoknak megfelelő 
megajánlást tartalmaz. Amennyiben az ajánlatkérő a műszaki specifikációnak való megfelelés 

alátámasztására Katalógust, Műszaki leírást kér benyújtani az ajánlathoz, akkor azt, mint a 2.sz. 

szakmai ajánlat részét be kell nyújtani az ajánlatban, tekintettel arra is, hogy nyílt eljárásban az 

ajánlattételi határidőben erre is beáll az ajánlati kötöttség 

A Kbt. 81. § (11) bekezdés alapján nyílt eljárásban ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő 
lejártától kötve van, az ajánlattételi határidő lejártával ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll, a 

kereskedelmi és szakmai ajánlat módosítására, kiegészítésére nincs jogszerű lehetőség. 

Amennyiben ajánlattevő ajánlatkérő erre irányuló kifejezett előírása ellenére nem nyújtja be a 

Termékleírást, Katalógust, az a szakmai ajánlat lényeges elemének hiányát eredményezi, amely olyan 

jelentős hiányosság, amelyre a Kbt. szabályai nem teszik lehetővé a hiánypótlás alkalmazását, ezért az 

ajánlat érvénytelen 

 

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: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/25 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/07/02 

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 

 

 

 


