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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

50

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

Szöveges értékelés:

94Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai 
alkalmassági követelményeknek. 
Ajánlati ár (Ft): 35 099 620 
Képkiolvasás sebessége maximális felbontás mellett (fps): 30 
Optikai csatolás: Száloptika megléte (igen/nem): igen 
Adatátviteli rendszer: Sebesség eléri a 10 Gbps-et (igen/nem): igen 
Szerviz kiszállás időtartama (óra/munkanap): 2 
Cserekészülék biztosítása (... hét üzemképtelenség után): 2 

10483592241Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., Magyarország 1031 Budapest, Drótos Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elektronmikroszkópos kamera beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Kísérleti Orvostudományi KutatóintézetAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001241712020
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Nettó ajánlati ár – fordított arányosítás 
A módszertan rövid leírása: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
                    Alegjobb 
P=     ------------------------------(Pmax – Pmin) + Pmin 
                    Avizsgált 
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
2. Képkiolvasás sebessége maximális felbontás mellett – egyenes arányosítás 
A módszertan rövid leírása: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 
pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
 
                    Avizsgált 
P=     ------------------------------(Pmax – Pmin) + Pmin 
                    Alegjobb 
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
 
3. Optikai csatolás: Száloptika megléte - pontozás 
Igen – 5 pont 
Nem - 0 pont 
 
4. Adatátviteli rendszer: Sebessége eléri a 10 Gbps-et - pontozás 
Igen – 5 pont 
Nem - 0 pont 
 
 
5. Szerviz kiszállás időtartama - pontozás 
4 órán belül                  = 5 pont 
1 munkanapon belül = 4 pont 
2 munkanapon belül = 3 pont 
3 munkanapon belül = 2 pont 
4 munkanapon belül = 1 pont 
4 munkanapon túl = 0 pont 
 
 
6. Cserekészülék biztosítása 
1 hét üzemképtelenség után = 5 pont 
2 hét üzemképtelenség után = 4 pont 
3 hét üzemképtelenség után = 3 pont 
4 hét üzemképtelenség után = 2 pont 
5 hét üzemképtelenség után = 1 pont 
6 vagy több hét üzemképtelenség után, vagy nem biztosított = 0 pont 
 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (Ft): 35 099 620 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján ajánlatkérőnek megfelelő ajánlat.

10483592241Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., Magyarország 1031 Budapest, Drótos Utca 1.
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