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- Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárást
kezdeményez
„NMR 400 MHz FoodScreener bor, méz, gyümölcslé vizsgálatokhoz” tárgyában.
A Kbt. 103. §-ában foglalt kötelezettségre tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatja a
Közbeszerzési Hatóságot:
1. Az ajánlattételre felhívni kívánt szervezet:
Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft.
2. A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás:
Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakra, mely alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat, ha „a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a
közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a
tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit,
amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek”,
Intézményünk az alábbi körülményekre tekintettel döntött ezen eljárásfajta alkalmazása mellett.
Ajánlatkérő 2017/S 155-321548 nyilvántartási számon eljárást megindító hirdetményt jelentetett
meg az az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. augusztus 16. napján. A hirdetmény a
Közbeszerzési Értesítőben 2017. július 24. napján, 10327/2017 nyilvántartási számon jelent meg.
A 2017. október 2. napján 14.00 órai kezdettel megtartott bontási eljárás során megállapításra
került, hogy az eljárás 5. részére vonatkozóan csak egy ajánlat érkezett.
Az ajánlat értékelése során megállapításra került, hogy a Flextra-Lab Műszerjavító és
Kereskedelmi Kft. ajánlata nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt feltételeknek, ezért Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította.
Figyelemmel arra, hogy az egyetlen ajánlatra tekintettel a nyílt eljárás 5. része eredménytelen lett,
mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be és a korábbi közbeszerzés feltételei jelen

eljárásban sem változnak meg, megalapozott a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélküli eljárás lefolytatásának jogcíme.
Ajánlatkérő az eljárásba a Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft.-t hívja meg, mivel
ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján eredménytelen és ajánlata
egyébként megfelel az előírt formai követelményeknek.
3. Ajánlattételi felhívás: jelen tájékoztatás melléklete tartalmazza
4. Becsült érték összesen: nettó: 188.810.984 Ft.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és dokumentációt a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásával
egyidejűleg megküldte az ajánlattevőnek.
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