Osszeg ezfis az ajhnlatok elbfr

ilfsfrill

I. szakasz: Ajinlatk6r6
I.l) N6v 6s cimek | 6etarie meg az erjdrasdrtfeterris lsszes ajdnratkerdt)
Hivatalos nev:
Postai cim:

Varos:

MTA Term6szettudom6nyi Kutat6kcizpont,

Magyar Tud6sok KrL2.

Budapest

Postai ir6nyit6szam:

| | 17

II. szakasz: TSrgy
II.1) Meghatfrozhs
I.l.l) A ktizbeszerz6s targya: Kutat6si cdlokat szolg6l6 cirkul6ris dikroizmus spektrofotom6ter beszerzdse

II.2) A kdzbeszerz6s mennyis6ge
ll.2.l) A kiizbeszerz6s

I

mennyis6ge:

db kutat6si celokat szolg6l6 cirkul6ris dikroizmus spektrofotometer

IV. szakasz: Eljrir6s
ry.1) Meghatirozds
lv.l.l) A Kbt. mely r6sze,

illetve fejezete szerinti eljdr6s keriilt alkalmaz6sra:

Harmadik
Y.1.2) Az eljdr{s fajtrija:

bt. 113. $-a szerinti nyilt
.f .3) Hirdetm6ny

n6lkiili trirgyaL{sos elj6rris eset6n az elj6ris alkalm azfsht megalapozri kiiriilm6nyek ismertet6se:

IV.2) Adminisztrativ informicirik
IY.2.1) Az adott eljf rrisra vonatkoz6 k6zz6t6tel2
hirdetmdny sz6maa Hivaralos Lapban: I t
hirdetmdny szhmaa Kdzbeszerzdsi Ertesiroben: I

l|!t1/S |t l|-t1|||t ltlt l
Utltlt ltl/t lUt l| (KE-szdm/evszam)

fV'2.2) Hirdetm6ny kozz|tdtele n6lkiil induki eljrirris esetdn az elj:lr{st megindit6 felhiv:{s megkiild6s6nek,
illet6lee
a :, 2 0 1 6. 0 7. 2 5.

Kiizbeszerz6si Hatrisrlg titj|koztat{sfna k n apj

lY.2.3) Az el6zetes piaci konzultdci6k eredm6ny6nek ismertet6se 6rdek6ben tett int6zked6sek ismertet6se:

2

V. szakasz: Az etjSrris eredm6nye,
Aszerz6d6s szfma: Il] R6sz szfma 'I
dikroizmus spektrofotomdter beszerzdse

l]

Elnevezds: Kutat6si cdlokat szole6l6 cirkul6ris

Az elj6r6s eredmdnyes volt X igen O nem

V.l Eredm6nytelen etj6rdssal kapcsolatos inform6ciri
.l.l) A befejezetlen

eljdr:is oka

A kcjzbeszerzesi eli6r6st eredmdnytelennek minositettdk.
Az eredmdnytelenseg indoka:

O A szerzodds megkdtdset megtagadt6k

,

a

.1.2) A befejezetlen elj6r6st kiivet6en indul-e rij eljrir6s O igen O nem
.1.3) Az 6rv6nyes ajinlatot tevtik

2

szerinti tartalmi eleme(i):
.idnlattevok neve 6s cime alkalmassdguk indokol6sa ds a.j6nlatuknak az drtekeldsi szempont
.1.4\ Az 6rv6nytelen aj6nlatot tev6k

2

z drvdnytelen aidnlatot tevok neve, cime ds az drvdnytelensdg indoka:

Y.2 Az eljf rfs eredm6nye
V.2.1 )

2

Ajdnlatokra vonatkoz6 informici6k

A bedrkezett aj6nlatok sz6ma: I

l]

Y.2.2) Az 6rv6nyes ajf nlatot tev6k
Aj6nlattevok neve 6s cime alkalmassaguk indokol6sa es ai6nlatuknak az drtdkelisi szempont szerinti tartalmi eleme(i):

ABL&E-JASCO Magyarorszdg Kereskedelmi
r32-r44.)
Nett6 ajinlati itr 1 5 .41 3 .000,-.HUF

6s

Szolgdltat6 Kft. (1116 Budapest, Feh6rv6ri rit.

Aj6nlattevo ajtnlatamegfelel a fethiv6sban es a Kozbeszerz6si dokumentumban foglalt formai 6s
tartalmi kovetelm6nyeknek, valamint a jogszabiiyoknak, tov6bbd aj6nlattevo alkalmas aszerzodes
teljesit6sdre 6s nem esik kiz6r6 okok hatalya al6.
V.2.3) Az ajinlatok 6rt6kel6se

2

Ajdnlatkero a bedrkezett aj6nlatokat a Kbt. 76.$ (2) bekezdes a) pontja alapjdn a legalacsonyabb 6r
6rtdkeldsi szempontok szerint drtdkeli, mert az aj6nlatk6ro ig6nyeinek valamely konkrdtan
meghalfirozott minosdgi es mtiszaki kdvetelmenyeknek megfelelo 6ru felel meg.
(Az aldbbi tiibldzatban adja meg. A tdbldzalnak az ajdnlattevci neve alatti osztotl oszlop bal oldaldra az adolt ajdnlatnak az adott
rdszszempont szerinli larlalmi elemeire adott drtdkeldsi ponlszdmol, jobb oldalara pedig az drtdkeldsi pontszamnak a stilyszdmmal

kialakitott szorzatdl kell beirni )
V.2.4) Az ajrlnlatok 6rt6kel6se sordn adhat6 pontszfm als6 6s fels6 hatdra:t
Y.2.5) Az ajrinlatok 6rt6kel6se sor6n m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az aj6nlatk6r6 megadta az ajfnlatok
rdszszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthatdrok kiizdtti pontsz:lmot: 2
V.2.6) A nyertes ajdnlattev6 neve, cime, azellenszolg{ltatds iisszege 6s ajdnlata kivdlaszttis6nak indokai:

ABL&E-JASCO Magyarorsz6g Kereskedelmi

6s

Szolgiltat6 Kft. (1116 Budapest, Fehdrv6ri ut.

132-144.)

Nett6 aj6nl att 6r | 5.47 3.000,-.HUF

Aj6nlattev6 ilitnlata megfelel a felhiv6sban es a Kozbeszerzesi dokumentumban foglalt formai es
fartalmi kovetelmdnyeknek, valamint a jogszabhlyoknak, tov6bb6 aj6nlattevo alkalmas a szeruodes
feljesit6sdre ds nem esik kiz6r6 okok hat6lyaal6, azafttnlati 6r megfelel a rendelkez6sre 6116 fedezetnek.
{.2.7) A nyertes aj6nlatot kiivet6 legkedvez6bb ajdnlatot tev6 neve, cime, az ellenszo196ltat6s iisszege 6s ajdnlata
<ivilasztisf nak indokai: :
V.2.8) Alv6llalkoz6(k) ig6nybe vdtele2 O igen X nem

A nyertes ai5nlattevo aj6nlatdban a k<izbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek tel-iesitdsdhez azajinlattevo alv6llalkoz6t kivan
igdnybe venni:

A nyeftes ajdnlatot ktiveto legkedvezobb a.i6nlatot tev6 ai6nlat6ban a kdzbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesitdsehez az
ai6nlattevo alv6llalkoz6t kiv6n isdnvbe venni;

V.2.9) Alv6llalkozri(k) megnevez6se:

2

2

V.2.f 0) Az alkalmassr{g igazol6sdban r6szt vev6 szervezetek2

er<lforrdst nyrijt6 szervezet(ek) ds az alkalmass6gi krivetelmdny(ek) megiel0l6se, amely(ek) igazol6sa
drdekdben az ailnlattevo ezen
:vezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyeftes aj6nlattevo ajilnlatiban:

Az er6forr6st nytjto szervezet(ek) ds az alkalmass6gi kdvetelmeny(ek) meglel6l6se, amely(ek) igazol1sadrdekdben az aj6nlattev6 ezen
szervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aj6nlatot kciveto legkedvezobb aj6nlatot tevo ajdnlat6ban:

V.2.1t) Az 6rv6nytelen ajrinlatot tevdk

2

Az drv6nytelen aj6nlatot tevok neve, cime ds azervenytelensdg indoka:

VI. szakasz: Kieg6 szit6 informrici6k
VI.1) Tovribbi informici6k: ,
yL

l.l ) A szerz6d6skdt6si morat6riu m id6tarta ma

(ezdete:

\

2 0 I 6.

09. 08.

I

Le-i6rata: 2 0 I 6. 09.

I

7.

Kbt. 13l. $ (8) bekerdllg 3IP9!q3 ertelmdben a l0 napos idcitartam letelte el6tt is megk0thet6 a szerz6des.

Vl.l.2) Az iisszegez6s elk6szit6s6nek id6pontja: 2016. 09. 06.

Vf.l.3) Az iisszegez6s megkiild6sdnek id6pontja: 2016. 09.
Vl.l,4l Az

iisszegez6s mridositdsrinak indoka:

07.

2

VI.l.5) Az iisszegez6s m6dositAsrinak id6pontja: 2 (dddd/hh/nn)

yI.l.6) A m6dositott

iisszegezds megkiitd6s6nek

VI.l.7) Az

dsszegez6s

javitisr{nak indoka:

VLf .8) Az

6sszegez6s

javitris6nak id6pontja: 2 (ddd6/hh/nn)

VI. 1.9) A

javitott

idtipontja: 2 (dddd/hh/nn)

2

iisszegez6s megkli ld6s6nek id6pontja :

YI.l.l0) Tov6bbi informrici6k:

2

2

(ddd6/hh/nn)

