
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 Város: Budapest 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Kutatási célra szolgáló különféle laboratóriumi műszerek beszerzése 

adásvételi szerződés alapján.” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
1. rész 1 db Fourier transzformációs infravörös (FT-IR) spektrofotométer, amely alkalmas infravörös 

spektrum felvételére a 7800 – 350 cm-1 tartományban (mid-infrared) 0,5 cm-1 értéknél jobb felbontással. 

A jel/zaj arány legalább 0,01 cm-1 hullámszám pontosság mellett legyen nagyobb, mint 35000:1. 

kompatibilitás meglévő kiegészítőkkel, nevezetesen PIKE Technologies gyártmányú infravörös 

gázcellával és SpectraTech gyártmányú diffúz reflexiós infravörös spektroszkópiai (DRIFTS) reaktor 

cellával. A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése, próbaüzem, a hozzá szükséges 

anyagokkal és használatának betanítása (3 fő részére, 2 nap) 

2. rész 1 db kisméretű spektrofotométer (mikrospektrométer), amely optikai kábelen érkező látható fény 

spektrumát méri; az adatgyűjtést és vezérlést végző számítógéppel USB porton keresztül kommunikál A 

szerződés része a készülék kiszállítása. 

3. rész 1 db asztali állománymérő A készüléknek alkalmasnak kell lennie laboratóriumban előállított, mm-

es karakterisztikus mérettel rendelkező polimer testek (pl. gélek, filmek stb.) mechanikai 

tulajdonságainak (pl. erő-deformáció görbék) vizsgálatára, nyúlás és összenyomás módban egyaránt. A 

szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (3 fő részére, 1 

nap) 

4. rész  

4.1.)  1 db Membránszivattyú kisvákuum előállítására közepes térfogatáram mellett. Használata mind 

önállóan kisvákuumban történő reakció, mind alacsonyabb forrpontú vegyületek (tipikusan <150 ˚C) 

vákuum-desztilláció végrehajtásához vagy a jelen részben meghatározott Rotavaporhoz kapcsolódóan 

annak vákuum előállító berendezéseként.  A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése,  

4.2.) 1 db Nagyvákuumos rotációs vákuumbepárló (Rotavapor) Rendeltetése: laboratóriumi Oldószer 

eltávolítása termékelegyről. (Fűtőteljesítmény min. 1200 W). A szerződés része a készülék kiszállítása, 

üzembe helyezése. 

4.3.) 1 db Rotációs vákumszivattyú. Rendeltetése: laboratóriumi nagyvákuum előállítása rotációs 

vákuukbepárlóhoz. Fő alkalmazási területe: magas forráspontú (>150 ˚C) vegyületek vákuum-

desztillációjához szükséges vákuum előállítása.( Végvákuum: min. (mbar) 2×10-3). A szerződés része a 

készülék kiszállítása, üzembe helyezése. 

4.4.) 4 db egyforma Fűthető mágneses keverő. Rendeltetése: laboratóriumi reakcióelegyek kevertetése, 

fűtése, hőmérsékletének tartása egyidejűleg. Fűtőteljesítmény, min (W) 400.  

A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése. 



4.5.) 1 db Kisvákuumos laboratóriumi rotációs vákumbepárló vákuumszivattyúval. Mindennapos 

laboratóriumi feladatok (desztillálás, oldószer visszanyerés/mentesítés vagy koncentrálás, folyadék-

gáztalanítás, porszárítás) kisvákuum alatti elvégzéséhez használható készülék. A szerződés része a 

készülék kiszállítása, üzembe helyezése. 

5. rész 1db Ultramikromérleg, termoanalitikai laboratóriumban történő felhasználásra, jellemzően szilárd 

és folyadék minták pontos bemérésére. Elvárt követelmény a 0.1 µg mérési felbontás 1 mg-nál kisebb 

tömegű minták esetén és a 0.2 µg precizitás. A mérleg rendelkezzen digitális kijelzővel és automatikus 

(elektromosan vezérelt) tára funkcióval. A bemérhető minta tömege nem haladhatja meg az 5.0 g-ot. 

6. rész 2 db kisméretű sokcsatornás mérésvezérlő ill. adatgyűjtő (analóg-digitál- és digitál-analóg 

konverziókat végző) eszköz, amely számítógéppel USB-n keresztül kommunikál. A szerződés része a 

készülék kiszállítása. 

7. rész 1 db tömegmérésre alkalmas analitikai félmikromérleg, mely nagyméretű kijelzővel,   belső kalibráló 

súllyal, RS-232 és USB adatkimenet interfésszel rendelkezik. A mérleg legnagyobb bruttó terhelése 

minimum 220 g, és a finom mérési tartományában minimum 0,01 mg pontosságú bemérést tegyen 

lehetővé. A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése. 

8. rész 1 db, vanádium redox akkumulátorokkal kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokra alkalmas 

átfolyásos elektrokémiai cella. A cella legyen kétkamrás, mérete 5x5x5 cm és 20x20x20 cm közötti. 

Alkalmasnak kell lennie különböző méretű membránok, bipoláris lemezek és elektródok vizsgálatára. A 

szerződés része a készülék kiszállítása. 

9. rész 1 db Nyomásálló reaktor (laboratóriumi autokláv) Laboratórium célú használatra alkalmas 

reaktorfej és reaktoredény. A reaktor feladata, hogy fluid reagenseket nyomás alatt reagáltatni lehessen. 

A reaktor oldható kötéssel szétszedhető legyen, hogy tisztítása, illetve nagyobb mennyiségű reaktáns 

beadagolása megoldható legyen. Belső térfogat 200-300 ml, alkalmazott belső nyomás min (bar) A 

szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése. 

10. rész 1 db Jelgenerátor (függvénygenerátor), tetszés szerinti függvényalakú elektromos feszültségjelek 

kiadására. Asztali műszer kivitelű legyen (azaz nem számítógépkártya); 10-25 MHz-es maximális 

frekvenciájú, USB vezérelhetőséggel. A szerződés része a készülék kiszállítása 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

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  X  igen  nem 

 

A szerződés száma: [ 0] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: Adásvételi szerződés 
Az eljárás eredményes volt igen  X  nem 

 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [3 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés  
Az eljárás eredményes volt  X  igen  nem 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 4] Elnevezés: Adásvételi szerződés  
Az eljárás eredményes volt  X  igen  nem 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [5 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés  
Az eljárás eredményes volt  X  igen  nem 

 

A szerződés száma: [0] Rész száma: 2 [6 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 
Az eljárás eredményes volt  igen  X  nem  

 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 7] Elnevezés: Adásvételi szerződés 
Az eljárás eredményes volt  X  igen  nem 

 

A szerződés száma: [0 ] Rész száma: 2 [8 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 
Az eljárás eredményes volt   igen  X  nem 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [9] Elnevezés: Adásvételi szerződés 
Az eljárás eredményes volt  X  igen  nem 

 

A szerződés száma: [0 ] Rész száma: 2 [10 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés 
Az eljárás eredményes volt  igen  X  nem 

 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

XA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. a 2., 6; 8. és 10. részben 

Az eredménytelenség indoka: A 2., 6; 8. és 10. részben a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

eredménytelen, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.  

 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): 

1. rész: 

Unicam Magyarország Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 27., adószám: 10853940-2-42) 

Nettó ajánlati ár: 10.720.578,-HUF  

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 



2. rész:  

Nem nyújtottak be ajánlatot.  

3. rész:  

Metron Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.; adószám: 10656901-2-41) 

Nettó ajánlati ár:6.991.000,-.HUF  

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

4. rész:  

Aqua-Terra Lab Kft. (8200 Veszprém, Wartha Vince u.; adószám: 11338550-2-19) 

Nettó ajánlati ár: 5.063.000,-.HUF  

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

5. rész:  

Per-Form Hungária Kft.-( 1142 Budapest, Ungvár u. 43.; adószám: 12649774-2-42) 

Nettó ajánlati ár: 4.589.000,-HUF 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

6. rész: 

Nem nyújtottak be ajánlatot.   

7. rész:  

VWR-International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4.; adószám: 10650400-2-09) 

Nettó ajánlati ár: 2.063.150,-.HUF 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

8. rész: 

Nem nyújtottak be ajánlatot. 

9. rész: 

M-Tech Kft. (1041 Budapest, Zsálya u. 29., adószám: 12105119-3-42) 

Nettó ajánlati ár: 998.000,- HUF 



Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

10. rész:  

Nem nyújtottak be ajánlatot. 

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 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [6 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. rész: 

Unicam Magyarország Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 27., adószám: 10853940-2-42) 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

Nettó ajánlati ár: 10.720.578,-HUF  

3. rész:  

Metron Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.; adószám: 10656901-2-41) 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

Nettó ajánlati ár:6.991.000,-.HUF  

4. rész:  

Aqua-Terra Lab Kft. (8200 Veszprém, Wartha Vince u.; adószám: 11338550-2-19) 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 



Nettó ajánlati ár: 5.063.000,-.HUF  

5. rész:  

Per-Form Hungária Kft. ( 1142 Budapest, Ungvár u. 43.; adószám: 12649774-2-42) 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

Nettó ajánlati ár: 4.589.000,-HUF 

7. rész:  

VWR-International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4.; adószám: 10650400-2-09) 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

Nettó ajánlati ár: 2.063.150,-.HUF 

9. rész: 

M-Tech Kft. (1041 Budapest, Zsálya u. 29., adószám: 12105119-3-42) 

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és 

lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ 

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata 

érvényessé nyilvánítható. 

Nettó ajánlati ár: 998.000,- HUF 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja 

alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontok szerint értékeli 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 A részszempontok 
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(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
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: 

1. rész: 

Unicam Magyarország Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 27., adószám: 10853940-2-42) 

Nettó ajánlati ár: 10.720.578,-HUF  

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette. 

3. rész:  

Metron Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 27.; adószám: 10656901-2-41) 

Nettó ajánlati ár:6.991.000,-.HUF  

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette. 

4. rész:  

Aqua-Terra Lab Kft. (8200 Veszprém, Wartha Vince u.; adószám: 11338550-2-19) 

Nettó ajánlati ár: 5.063.000,-.HUF  

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette. 

5. rész:  

Per-Form Hungária Kft. ( 1142 Budapest, Ungvár u. 43.; adószám: 12649774-2-42) 

Nettó ajánlati ár: 4.589.000,-HUF 

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette. 

7. rész:  

VWR-International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4.; adószám: 10650400-2-09) 

Nettó ajánlati ár: 2.063.150,-.HUF 

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette. 

9. rész: 

M-Tech Kft. (1041 Budapest, Zsálya u. 29., adószám: 12105119-3-42) 

Nettó ajánlati ár: 998.000,- HUF 

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette. 

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 

Egyik rész esetében sem kerül sor alvállalkozó igénybevételére. 

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: 

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) A Kbt. 131. § (8) bekezdés alapján nincs kötelező moratórium 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.0.7.24. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.07.24. 

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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