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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 12005005Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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+36 12196198Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

NGS eszközcsomag beszerzése - 4 részben (1054)Közbeszerzés 
tárgya:
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Az eljárás eredményes volt:

-A szerződés száma:

1 - 1db Nukle.sav koncentr.mérésre alkalm. fluoriméterRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

23A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 022-047436A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

SZI-207 - Adásvételi szerződés keretében újgenerációs szekvenálás (NGS) könyvtárpreparálásához szükséges eszközcsomag 
beszerzése a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet részére – 4 részben

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

NGS eszközcsomag beszerzése - 4 részben (1054)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.oeszy.hu

Kbt. Második rész, Kbt. XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem
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2 - 1db Automata nukleinsav fragmens analizátorRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy nem került ajánlat benyújtásra;
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Az ajánlatok értékelési szempontja: A legalacsonyabb ár.

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:

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

A legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a 2. legkedvezőbb ajánlatot tette.Szöveges értékelés:

GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság

A legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.Szöveges értékelés:

"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

GeneTiCA Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33. A GeneTiCA Kft. mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata érvényes. Ajánlata
: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 6 645 360

24765442213GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310 Szigetszentmiklós, 
Gyári Út 33

„KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. Székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 98. „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért 
ajánlata érvényes. Ajánlata: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 5 400 000

11802428243"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 
33. Adószám: 13547620-2-13 A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy 
ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az alábbi részletes indokokra figyelemmel: A BioTech Hungary Kereskedelmi, 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

-A szerződés száma:

3 - 1db Mágneses állvány,mintatartó stand. mintacsőhözRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33. A GeneTiCA Kft. ajánlattevő a 2. legkedvezőbb ajánlatot tette a legalacsonyabb 
árú értékelési szempontnak megfelelően. Ajánlata: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 6 645 360

24765442213GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2310 Szigetszentmiklós, Gyári Út 
33

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 98. „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. tette a legalacsonyabb árú értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb ajánlatot a 2. rész vonatkozásában és vele kerül megkötésre a szerződés a 2. rész vonatkozásában. 
Ajánlata: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 5 400 000

11802428243"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Nem

Az eljárás 3. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került 
ajánlat benyújtásra.
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IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

-A szerződés száma:

4 - 1db Mágneses állvány 96 férőhelyes platehezRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

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

Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlattevő nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata a 3. rész vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 
alábbiakra tekintettel: - Ajánlattevő a műszaki leírás 2. sorában (Munkatérfogat 25-1000 µl) nem ajánlatkérő által előírtaknak 
megfelelően adta meg a megajánlott paramétert (Munkatérfogat 50-2000 µl), melyről felvilágosítás keretében nyilatkozott, de azt a 
Kbt. 71.§ (8) bekezdés megsértésével tette, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírást ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, melyet 
módosítani nem lehet. - Ajánlattevő műszaki leírásában szerepelnek, viszont a termékleírásában nem szerepelnek a műszaki 
követelményekben meghatározott alábbi előírások, melyekről felvilágosítás keretében nem nyilatkozott, így továbbra is fenn áll az 
ellentmondás: • Mágneses állvány optimalizált különféle mágneses gyöngyöket (pl. Dynabeads®: 1–4,5 µm átmérővel) alkalmazó 
mágneses szeparálás (fehérje) kivitelezéséhez. • Munkatérfogat: 25–1000 µl • Az állvány nem akadályozza az átlátszó mikrocentrifuga 
csőben lejátszódó, szemmel jól látható folyamatot, így a mágneses szeparáció kontrollálható. • A mágnes kicsi és könnyen kezelhető. • 
A mintatartó könnyen kivehető a mágnesből, amely lehetővé teszi a minták reszuszpendálását, vortexelését, forgatását és kézzel 
történő felrázását. • A mintatartó önmagában, külön is megvásárolható sérülés esetén. • Jótállási idő biztosítása: legalább 12 hónap

Nem
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V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

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

BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 
33. Adószám: 13547620-2-13 A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy 
ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az alábbi részletes indokokra figyelemmel: A BioTech Hungary Kereskedelmi, 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlattevő nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak, így ajánlata a 4. rész vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 
alábbiakra tekintettel: - Ajánlattevő a műszaki leírás 5. sorában (Befogadóképesség egyes wellek esetén 40-200 µl) nem ajánlatkérő 
által előírtaknak megfelelően adta meg a megajánlott paramétert (Befogadóképesség egyes wellek esetén 50-2000 µl), melyről 
felvilágosítás keretében sem nyilatkozott, munkatérfogatról szóló nyilatkozatot nyújtott be, amelyet ajánlatkérő a 3. rész 
vonatkozásában kért. - Ajánlattevő műszaki leírásában szerepelnek, viszont a termékleírásában nem szerepelnek a műszaki 
követelményekben meghatározott alábbi előírások melyekről felvilágosítás keretében nem nyilatkozott, így továbbra is fenn áll az 
ellentmondás: • Standard 96 férőhelyes plate befogadására szolgáló mágneses állvány optimalizálva különféle mágneses gyöngyöket (
pl. Dynabeads®: 1–4.5 µm átmérővel) alkalmazó mágneses szeparálás (fehérje) kivitelezéséhez. • Az egyes wellek mágneses térerő 
eloszlása egyenletesen erős az egyes poziciókban. • Felhasználható nukleinsav izolálásra, új generációs szekvenálás 
könyvtárkészítésre, szekvenálási termék és PCR termék tisztításra, exom capture-ra. • Automatizációra alkalmas kialakításban. • 
Befogadóképesség egyes wellek esetén: 40-200 ul. • Jótállási idő biztosítása: legalább 12 hónap.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás 4. része eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került 
ajánlat benyújtásra.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.03Lejárata:2019.05.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2019.05.23

2019.05.23




