ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000788742018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Közbeszerzés
tárgya:

Különböző kitek és BSE gyorsteszt beszerzése

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:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

EKRSZ_
15602086

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

1024

Ország:

Magyarország

Keleti Károly Utca 24.

Egyéb cím adatok:

Bagó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@nebih.gov.hu

Telefon:

Dániel
+36 13369121

Fax:

+36 13369099

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

https://www.nebih.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

sdani@juratio.hu

Internetcím(ek)

EKR000788742018

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1031

Ország:

Magyarország

Monostori Út 34.
Dani
Telefon:

Sándor
+36 12880707

Fax:

+36 12880708

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.nebih.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Különböző kitek és BSE gyorsteszt beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi keretszerződés keretében különböző kitek és Szarvasmarha szivacsos agysorvadásának kimutatására (BSE) alkalmas
gyorsteszt beszerzése 3 részben. Adásvételi keretszerződés keretében Onestep RT-PCR kitek beszerzése. Mennyiség: 10 000 db 50 μl
reakció + 500 % / 12 hónap Adásvételi keretszerződés keretében PRRS RT-PCR kitek beszerzése. Mennyiség: 5 000 db reakció + 500
% / 12 hónap Adásvételi keretszerződés keretében szarvasmarha szivacsos agysorvadásának kimutatására (BSE) alkalmasgyorsteszt és
a tesztek használatához szükséges teszt-specifikus fogyóeszközök és a teszt kivitelezéséhezszükséges teszt-specifikus készülékek
biztosítása. Mennyiség: 10 000 db vizsgálat + 100 % / 12 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Rész 81. § (1) bekezdése szerinti uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós 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:

2018/S 209-476639

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

19423/2018

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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
Rész száma, elnevezése:
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1 - Onestep RT-PCR kit beszerzése

1

A szerződés száma:

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.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

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

1

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

Adószáma

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 12122066213
20.
Ajánlati ár (nettó Ft/ 50µl reakció): 945 A kit Madárinfluenza vírus kimutatására tesztelt, legalább 7.500 mintaszámban (IGEN/
NEM): Nem Szállítási határidő (maximum 10 munkanap, minimum 2 munkanap): 2 Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

57986
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

7500

Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az 1. rész esetében a BIOMARKER
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Rigó utca 20.) nyújtotta be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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. A kit Madárinfluenza vírus kimutatására tesztelt, legalább 7.500 mintaszámban Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az abszolút
értékelés módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő jelen részszempont szerinti tartalmi elemhez hozzárendeli az alábbiak szerinti
pontszámot. - A kit Madárinfluenza vírus kimutatására nem tesztelt vagy a mintaszám nem éri el a 7.500 darabot 0 pont - A kit
Madárinfluenza vírus kimutatására tesztelt, legalább 7.500 mintaszámban 100 pont A részszempontban elért pontok a megadott
súlyszámmal (25) kerülnek súlyozásra. Szállítási határidő (maximum 10 munkanap, minimum 2 munkanap) A vizsgálatok számának
előre nem tervezhető, hirtelen növekedése miatt előnyös a rövid szállítási határidő. Ajánlatkérő jelen értékelési szempont esetében a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (2 munkanap) kapja a maximálisan adható 100 pontot. A
legkedvezőtlenebb értéket (10 munkanap) megajánló ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. A szállítási határidő nem lehet hosszabb,
mint 10 munkanap. A 10 munkanapnál hosszabb szállítási határidő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A 2
munkanapnál rövidebb megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú (100 pont) pontszám megadásával bírálja
el. E részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján: ahol P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:100 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegjobb: a Kbt. 77. § (1)
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bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, ami maximális pontszámot kap (2 munkanap) Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme. Az így kapott pontszámok a bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítási képlet elvégzését követően 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Ár Ezen bírálati
részszempont esetében az ajánlati árat nettó Ft/ 50µl reakció egységárban kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához. E részszempont esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legalacsonyabb nettó Ft/ 50µl
reakció egységárat tartalmazza magyar Forintban megadva (ajánlati ár). Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális
pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az arányosítás során
ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Adható pontszám: 0-100 pont.
Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő. E részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével
számol az alábbi képlet alapján: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi
eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a
megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja meg az egyes ajánlatok pontszámait.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.

12122066213

Ajánlati ár (nettó Ft/ 50µl reakció): 945 Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az 1. rész esetében a
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Rigó utca 20.) nyújtotta be.
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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - PRRS RT-PCR kitek beszerzése

A szerződés száma:

2

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?
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Igen

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

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

1

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

Adószáma

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 12122066213
20.
Ajánlati ár (nettó Ft/ reakció): 3 147 A diagnosztikum lejárati ideje a szállításkor (legalább 6 hónap, egész számban és hónapban
megadva) (Min. 6 hónap, max. 12 hónap.): 12 Szállítási határidő (maximum 16 munkanap, minimum 10 munkanap): 10
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az
ajánlat érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

57992
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

10000

Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot a 2. rész esetében a BIOMARKER
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Rigó utca 20.) nyújtotta be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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. résszempont: A diagnosztikum lejárati ideje a szállításkor (legalább 6 hónap, egész hónapban megadva) (Min. 6 hónap, max. 12
hónap.) (előny a több) Ajánlatkérő jelen bírálati szempontban az arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet szerint. A
legkedvezőbb értéket (12 hónap) megajánló ajánlattevő kapja a maximális 100 pontot. A legkedvezőtlenebb értéket (6 hónap)
megajánló ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. A többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb értékhez
viszonyítva arányosan kerül kiszámításra az alábbi képlet alapján. A diagnosztikumok átadás időpontjától számított lejárati ideje nem
lehet kevesebb, mint 6 hónap (= minimális elvárás). A 6 hónapnál kevesebb lejárati idő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi. A 12 hónapnál hosszabb megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú (100 pont) pontszám
megadásával bírálja el. A pontok kiosztása az alábbi képlettel történik: ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:100 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegkedvezőtlenebbb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, ami minimális pontszámot kap (6 hónap) Alegkedvezőbb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőbb érték, ami maximális pontszámot kap (12 hónap) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2.
résszempont: Szállítási határidő (maximum 16 munkanap, minimum 10 munkanap) A vizsgálatok számának előre nem tervezhető,
hirtelen növekedése miatt előnyös a rövid szállítási határidő. A legkedvezőbb megajánlás (10 munkanap) kapja a maximálisan adható
100 pontot. A legkedvezőtlenebb értéket (16 munkanap) megajánló ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. A szállítási határidő nem
lehet hosszabb, mint 16 munkanap. A 16 munkanapnál hosszabb szállítási határidő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi. A 10 munkanapnál rövidebb megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú (100 pont) pontszám
megadásával bírálja el. E részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján: P = (
Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála
felső határa:100 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, ami
maximális pontszámot kap (10 munkanap) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az így kapott pontszámok a bírálati szempont
súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítási képlet elvégzését
követően 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 3. résszempont: Ár Ezen bírálati részszempont esetében az ajánlati árat nettó Ft/
reakció egységárban kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. E részszempont esetében
legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legalacsonyabb nettó Ft/ reakció egységárat tartalmazza magyar Forintban megadva (
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ajánlati ár). Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így
kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Adható pontszám: 0-100 pont. Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő
. E részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (
Pmax-Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin
: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme A részszempontban elért pontok két tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.

12122066213

Ajánlati ár (nettó Ft/ reakció): 3 147 Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot a 2. rész esetében a
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Rigó utca 20.) nyújtotta be.
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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - BSE kimutatására alkalmas gyorsteszt beszerzése

A szerződés száma:

3

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.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Igen

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:

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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1082 Budapest, Futó Utca 47- 13058199242
53.
Ajánlati ár: egy vizsgálatra eső teljes költség (nettó HUF/ vizsgálat): 1 350 A vizsgálat sebessége (3 fő / 8 óra / 450 minta): igen A
vizsgálat során keletkező környezetterhelő anyag mennyisége (ml/vizsgálat): 1,95 A minta előkészítés és detekciós fázis
automatizálása: A minta előkészítés és a detekciós fázis is automatizált. A teszt végrehajtása során használt reagens oldatok
színezettsége: A teszt végrehajtása során a reagens oldatok színezettek (a szubsztrát és stop reagensek kivételével) Ajánlattevő
ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat
érvényes.

PannonLog Invest Zrt., 1192 Budapest, Kós Károly Tér 8

14381904243

Ajánlati ár: egy vizsgálatra eső teljes költség (nettó HUF/ vizsgálat): 1260 A vizsgálat sebessége (3 fő / 8 óra / 450 minta): Igen A
vizsgálat során keletkező környezetterhelő anyag mennyisége (ml/vizsgálat): 600 A minta előkészítés és detekciós fázis
automatizálása: A minta előkészítés és a detekciós fázis is automatizált. A teszt végrehajtása során használt reagens oldatok
színezettsége: A teszt végrehajtása során a reagens oldatok színezettek. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

58867
Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

13266.55

Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot a 3. rész esetében a Bio-Rad Magyarország
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó u. 47-53.) nyújtotta be.

66053
PannonLog Invest Zrt.
Szöveges értékelés:

13001.65
Az értékelési sorrendben az értékelési szempont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot követő
ajánlatot a 3. rész esetében a PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.) nyújtotta be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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. részszempont: Ajánlati ár: Ezen bírálati részszempont esetében az ajánlati árat nettó Ft-ban kell megadni egy vizsgálatra eső teljes
költségre vonatkoztatva, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlattevő árajánlatában az 1 vizsgálatra
eső teljes költséget adja meg, amely a következőket tartalmazza: a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges minden eszköz – a teszt, a teszt
elvégzéséhez szükséges műszaki berendezések és teszt specifikus fogyóanyagok, valamint a teszt elvégzéséhez szükséges
tesztspecifikus és nem tesztspecifikus összes készülék javítása és karbantartása függetlenül attól, hogy ajánlattevő ajánlotta-e meg; a
személyzet képzése; számítógépes program biztosítása. E részszempont esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a
legalacsonyabb nettó 1 vizsgálatra eső teljes költséget tartalmazza magyar Forintban megadva (ajánlati ár). Az ajánlatkérő számára
legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül
kiszámításra. Az arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a
súlyszámmal. Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő. E részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás
módszerével számol az alábbi képlet alapján: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin A részszempontban elért pontok két
tizedesjegyre kerekítve a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez adja meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott
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részpontszámait. 2. részszempont: E részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint: Ha a
vizsgálat sebessége eléri: 3 fő/ 8 óra / 450 minta értéket, az ajánlat 100 pontot kap. Ha a vizsgálat sebessége nem éri el a 450 minta /
3 fő/ 8 óra / sebességet, akkor az adható pontszám 0 pont. Az ajánlat tartalmának megfelelően kiosztja ajánlatkérő a fent előre
megadott pontszámokat, amelyeket ezen részszempontra meghatározott súlyszámmal megszoroz. Ez a szorzat adja ezen
részszempontban elért részpontszámot. 3. részszempont: Ajánlatkérő a legkevesebb környezetterhelő anyag keletkezését benyújtott
ajánlatra a legmagasabb pontszámot adja, míg a legnagyobb mennyiségű hulladék esetében a legkevesebb pontot adja. E
részszempontban ajánlatkérő az fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (
Pmax-Pmin) + Pmin Az így kapott pontszámok megszorzandók a részszempontra meghatározott súlyszámmal és ez a szorzat adja az
erre a részszempontra kapott részpontszámot. 4. részszempont: A szakmai ajánlat részeként Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolni,
amelyben részletesen megnevezi a mintaelőkészítés és/vagy a detekciós fázis(ok) egyes lépéseit, amelyeket az automata készülék(ek)
emberi beavatkozás nélkül elvégez(nek) és dokumentál(nak); azon készülék(ek)et, amely(ek) az általa megajánlott teszt
mintaelőkészítés és/vagy a detekciós fázis(ok) lépéseit emberi beavatkozás nélkül elvégzi és az elvégzett lépéseket dokumentálja. E
részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint: Amennyiben a minta előkészítés és a detekciós
fázis is automatizált vagy a teszt nem igényel speciális minta előkészítést (azaz nem kell az előkészítés során a mintához reagenseket
adagolni, azokkal a mintát meghatározott ideig és hőmérsékleten inkubálni) és a detekció automatizált, akkor az ajánlat pontszáma
100 pont. Amennyiben a teszt nem igényel speciális minta előkészítést (azaz nem kell az előkészítés során a mintához reagenseket
adagolni, azokkal a mintát meghatározott ideig és hőmérsékleten inkubálni), de a detekció nem automatizált, akkor az ajánlat
pontszáma 50 pont. Amennyiben csak az egyik munkafázis (a minta előkészítés vagy a detekciós folyamat) automatizált, akkor az
ajánlat pontszáma 50 pont. Amennyiben a megajánlott teszt egyik munkafázisa sem automatizált, akkor az adható pontszám: 0 pont.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1082 Budapest, Futó Utca 47-53.

13058199242

Ajánlati ár: egy vizsgálatra eső teljes költség (nettó HUF/vizsgálat): 1 350 Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot a 3. rész esetében a Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest,
Futó u. 47-53.) nyújtotta be.
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:
PannonLog Invest Zrt., 1192 Budapest, Kós Károly Tér 8

14381904243

Ajánlati ár: egy vizsgálatra eső teljes költség (nettó HUF/vizsgálat): 1 260 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot a 3.
rész esetében a PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.) nyújtotta be.
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 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

Adószáma

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
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Kezdete:

2019.01.29

Lejárata:

2019.02.07

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Az eljárás 1. és 2. rész esetében a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja értelmében Ajánlatkérő a szerződést az összegezés megküldését
követően megkötheti a szerződést nyertes ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy egy ajánlat érkezett be az 1. és 2. részben. A
szerződéskötési moratórium időtartamánál feltüntetett kezdete: 2019. 01. 29., illetve lejárata: 2019. 02. 07. megjelölés az eljárás 3.
része esetében alkalmazandó.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.01.28
2019.01.28

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:
Kiegészítés a 3. rész V.2.5) pontjához: 5. részszempont: A teszt végrehajtása során használt reagens oldatok színezettsége A szakmai
ajánlat részeként az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolni, amelyben tételesen felsorolja az általa megajánlott tesztben található
összes reagens oldatot, valamint hogy az adott reagens oldatok milyen kémiai színező anyaggal (pl. toluidinkék, gencián ibolya, akridin
orange stb.) vannak színezve és milyen színűek. E részszempontban ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével számol az alábbiak szerint
: - Ha a teszt végrehajtása során a reagens oldatok színezettek (a szubsztrát és stop reagensek kivételével), akkor az ajánlat ezen
részére 100 pont adható. - Ha a teszt végrehajtása során a reagens oldatok nem színezettek (a szubsztrát és stop reagensek kivételével
) akkor az ajánlat ezen részére 0 pont adható. Az ajánlat tartalmának megfelelően kiosztja ajánlatkérő a fent előre megadott
pontszámokat, amelyeket ezen részszempontra meghatározott súlyszámmal megszoroz. Ez a szorzat adja ezen részszempontban elért
részpontszámot.
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