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E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Közbeszerzés
tárgya:

Két-foton mikroszkóp műszerrendszer

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

EKRSZ_
96089790

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU11

Szőke

szoke.virag@koki.mta.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.koki.mta.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Két-foton mikroszkóp műszerrendszer

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000473882018

1083

Ország:

Magyarország

Szigony utca 43

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Virág
+36 12109401

Fax:

+36 12109401

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1 db. Két-foton mikroszkóp műszerrendszer

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
harmadik réaz
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.08.03
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

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

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Bruker France SAS, 67166 Wissembourg, Rue de l'industrie 34

FR 54 311 020 911

1. Nettó ajánlati ár (Ft): 67 700 000 2. Mikroszkóprendszer kompatibilitása meglévő mikroszkóppal: teljesítve 2.a. vezérelhető
ugyanazokkal a paraméterekkel és vezérlési parancsokkal, mint a meglévő mikroszkóp (ld. műszaki leírás: „Annex I.”): teljesítve
2.b. képes beolvasni és alkalmazni a meglévő mikroszkópon kiválasztott és a mérésre használt specifikus ROI-okkal: teljesítve 2.c
. kompatibilis Bruker RAW adat file-okkal, hogy a két mikroszkóp bármelyikével felvett mérések (beleértve a fluoreszcens
képalkotási és külső elektromos eszközökből mért adatokat) beolvashatóak legyenek.: teljesítve 3. Szállítási határidő (nap): 21
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági
követelményeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Bruker France SAS

300

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

3

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:
1. Ajánlati ár – súlyszám: 50 Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat. P = (68 000 000-A vizsgált)/100 000 ahol
: P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke (HUF-ban) Ha • P
< 0: 1 pont • P=0–2.5: 2 pont • P=2.5–5: 3 pont Amennyiben a pontszám 5-nél nagyobb, úgy a maximális pontszám (3 pont) veendő
figyelembe. 2. Mikroszkóprendszer kompatibilitása meglévő mikroszkóppal – súlyszám: 30 Amennyiben az ajánlat tartalmazza az itt
meghatározott feltétel/ek vállalását, ajánlatkérő a lenti pontozás szerint állapítja meg a pontszámot. A mikroszkóprendszer 1)
vezérelhető ugyanazokkal a paraméterekkel és vezérlési parancsokkal, mint a meglévő mikroszkóp (ld. műszaki leírás: „Annex I.”), 2)
képes beolvasni és alkalmazni a meglévő mikroszkópon kiválasztott és a mérésre használt specifikus ROI-okat 3) kompatibilis Bruker
RAW adat file-okkal, hogy a két mikroszkóp bármelyikével felvett mérések (beleértve a fluoreszcens képalkotási és külső elektromos
eszközökből mért adatokat) beolvashatóak legyenek. A fenti három feltétel közül teljesül: • egy: 1 pont • kettő: 2 pont • három: 3 pont
3. Szállítási határidő – súlyszám: 20 • 45-36 nap: 1 pont • 22-35 nap: 2 pont • <22 nap: 3 pont
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Bruker France SAS, 67166 Wissembourg, Rue de l'industrie 34

FR 54 311 020 911

Nettó ajánlati ár (Ft): 67 700 000 Az ajánlattevő ajánlata az egyetlen érvényes, a legjobb ár-érték arány értékelési szempont
alapján megfelelő ajánlat.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., 1031 Budapest, Drótos Utca 1.

10483592241

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat sem szakmai ajánlatot, sem az
ajánlatkérő által előírt nyilatkozatokat nem tartalmazta.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2018.09.14

Kezdete:

Lejárata:

2018.09.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.13

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.09.13

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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