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1A szerződés száma:

1 - analitikai standard elegyekRész 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:

2020.09.25

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Vegyszerek, referenciaanyagok és fogyóanyagok beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Fejér Megyei Kormányhivatal 
részére – II. 
Adásvételi szerződés keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az 
alábbi termékkategóriákban: 
Referenciaanyagok: 
1. rész - Analitikai standard elegyek: 2 féle tétel (1-2. sorszámú tételek) 
2. rész - Analitikai standard mixek: 3 féle tétel (3-5. sorszámú tételek) 
3. rész - Pufferoldatok: 5 féle tétel (6-10. sorszámú tételek) 
4. rész - Analitikai standardok: 2 féle tétel (11-12. sorszámú tételek) 
Laboratóriumi fogyóanyagok: 
5. rész - GC linerek: 3 féle tétel (13-15. sorszámú tételek) 
6. rész - Szűrőpapírok és szűrőmembránok: 3 féle tétel (16-18. sorszámú tételek) 
Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, valamint referenciaanyagok: 
7. rész - Vegyszerek és referenciaanyagok: 14 féle tétel (19-32. sorszámú tételek) 
8. rész - Vegyszerek és standard oldatok: 15 féle tétel (33-47. sorszámú tételek) 
A tételek részletesen a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatokban kerültek feltüntetésre. 
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé valamennyi részre történő Ajánlattételt, az Ajánlattevők döntési kompetenciája, hogy mely részre 
vagy részekre nyújtják be ajánlatukat. Adott részre történő ajánlattétel esetén azonban a részhez tartozó valamennyi tételre 
szükséges ajánlatot tenni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vegyszer, referenciaanyag, fogyóanyag besz.II. DBR

Kbt. II. rész, XVI. fejezet

Uniós Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása
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1. analitikai standard elegyek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 91 000 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

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)

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:

Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi

Szöveges értékelés:

Bioszeparáció Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. analitikai standard elegyek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 102 000 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

1. analitikai standard elegyek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 91 000 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

1. analitikai standard elegyek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 119 170 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen



EKR000945482020

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2. analitikai standard mixek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 284 800 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

2. analitikai standard mixek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 252 600 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

2. analitikai standard mixek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 473 530 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - analitikai standard mixekRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2. analitikai standard mixek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 252 600 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

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)

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:

Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi

Szöveges értékelés:

Bioszeparáció Kft

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

Szöveges értékelés:

VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

Bioszeparáció Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

3. pufferoldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 22 960 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

10650400209VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Simon László U. 
4.

3. pufferoldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 30 000 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

3. pufferoldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 12 340 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

3. pufferoldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 54 700 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - pufferoldatokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - analitikai standardokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő 3. részben benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, az alábbi indokok alapján: 
Ajánlattevő által megajánlott termékek (6., 7., 8., 9. és 10. tétel) nem felelnek meg ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban 
foglaltaknak, mert ajánlattevő által megadott cikkszámú pH pufferek pontossága ± 0,03, ellentétben a kiírásban szereplő ± 0,02-
vel. Ez a hiányosság a beszerzés tárgyának lényeges jellemzőjét érinti, így az ajánlat ezen hibájának korrigálására a Kbt. 71.§ (8) 
bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség, ezért nem került sor hiánypótlási 
felhívás kiküldésére.

10554964242AKTIVIT Környezetvédelmi, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1161 Budapest, Kossuth Lajos Utca 29.

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

3. pufferoldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 12 340 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

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)

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:

Igen
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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)

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:

Szöveges értékelés:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi

Szöveges értékelés:

Bioszeparáció Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

4. analitikai standardok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 48 500 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

4. analitikai standardok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 45 800 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

4. analitikai standardok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 29 500 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

4. analitikai standardok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 58 020 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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

4A beérkezett ajánlatok száma:
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5. GC linerek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 365 197 

10853940242Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

5. GC linerek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 356 700 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

5. GC linerek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 306 310 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

5 - GC linerekRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

4. analitikai standardok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 29 500 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

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

Igen
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

5. GC linerek - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 306 310 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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)

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:

Szöveges értékelés:

Unicam Magyarország Kft.

Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

Bioszeparáció Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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-

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:

6. szűrőpapírok és szűrőmembránok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 347 380 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

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)

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:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

6. szűrőpapírok és szűrőmembránok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 347 380 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

6 - szűrőpapírok és szűrőmembránokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen



EKR000945482020

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

7 - vegyszerek és referenciaanyagokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő 6. részben benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, az alábbi indokok alapján: 
Ajánlatkérő által elvárt szállítási határidő az eljárás 6. részébe tartozó tételek esetében egységesen 30 nap. Ajánlattevő a 6. rész 
17. és 18. tételei vonatkozásában benyújtotta a cégszerűen aláírt ártáblázatot, amely szállítási határidőként 30 napot 
tartalmazott, ugyanakkor az ajánlatával együtt benyújtott „Kiegészítő adatok az EKR000850452020 számú II. tárgyú eljáráshoz” 
elnevezésű dokumentum szállítási határidőként 60 napot tartalmazott. Ajánlatkérő felvilágosítás kérés útján kérte ajánlattevőt 
az ajánlatában lévő ezen ellentmondás feloldására. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatában megerősítette, hogy a 17. és 18. 
tételek szállítási ideje 6-8 hét, amelyen nem tud változtatni. 
Tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban ajánlatkérő által rögzített 
szerződéses feltétel volt, ajánlattevő nyilatkozatával azon nem változtathat, attól eltérő ajánlatot érvényesen nem tehet.

28481935241Flexhorizon Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 1035 Budapest, Hunor Utca 20/A 3. lh. 
2. em. 2.

Ajánlattevő 6. részben benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, az alábbi indokok alapján: 
Ajánlattevő által megajánlott termék (18. tétel) nem felel meg ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban foglaltaknak, mert 
ajánlattevő által megadott cikkszámú termék pórusmérete 0,2 µm, ellentétben a kiírásban szereplő ≤ 0,1 μm pórusmérettel. Ez 
a hiányosság a beszerzés tárgyának lényeges jellemzőjét érinti, így az ajánlat ezen hibájának korrigálására a Kbt. 71.§ (8) 
bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség, ezért nem került sor hiánypótlási 
felhívás kiküldésére.

12996777243B&K 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi, Magyarország 1117 Budapest, Sopron Út 19

Ajánlattevő 6. részben benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, az alábbi indokok alapján: A 6. 
rész 16. és 18. tétele vonatkozásában megadott szállítói cikkszám alapján a konkrét, ténylegesen szállítani kívánt termékek 
ajánlatkérő számára nem beazonosíthatóak. Ajánlatkérő ezért hiánypótlás keretében kérte Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
konkrét és ténylegesen megajánlásra került termékeket olyan részletezettséggel meghatározni (pl. gyártói adatlappal vagy 
termékismertetővel), hogy a termékek beazonosíthatóak legyenek, és amely alapján ajánlatkérő meggyőződhet arról, hogy a 
megajánlott termékek megfelelnek a dokumentációban előírt feltételeknek. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 
nem tett eleget.

10554964242AKTIVIT Környezetvédelmi, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1161 Budapest, Kossuth Lajos Utca 29.

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:

Igen
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

7. vegyszerek és referenciaanyagok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 736 325 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

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)

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:

Szöveges értékelés:

RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

7. vegyszerek és referenciaanyagok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 1 653 106 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

7. vegyszerek és referenciaanyagok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 736 325 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.Szöveges értékelés:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

Bioszeparáció Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

8. vegyszerek és standard oldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 138 762 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

8. vegyszerek és standard oldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 337 060 
Ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

24887597242Bioszeparáció Kft, Magyarország 1087 Budapest, Asztalos Sándor Utca 5-6

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

8 - vegyszerek és standard oldatokRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés a Kbt. 131. § (8) bekezdés b) pontja szerinti esetben.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.12.07Lejárata:2020.11.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő 8. részben benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, az alábbi indokok alapján: 
- Ajánlattevő által megajánlott termék (33. tétel) nem felel meg ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban foglaltaknak, mert 
ajánlattevő által megadott cikkszámú termék koncentrációja nem nitrogénben kifejezve 1 g/L, hanem nitrátban. 
- Ajánlattevő által megajánlott termék (34. tétel) nem felel meg ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban foglaltaknak, mert 
ajánlattevő által megadott cikkszámú termék koncentrációja nem nitrogénben kifejezve 1 g/L, hanem nitritben. 
- Ajánlattevő által megajánlott termék (35. tétel) nem felel meg ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban foglaltaknak, mert 
ajánlattevő által megadott cikkszámú termék koncentrációja nem foszforban kifejezve 1 g/L, hanem foszfátban. 
Fenti hiányosságok a beszerzés tárgyának lényeges jellemzőjét érintik, így az ajánlat ezen hibájának korrigálására a Kbt. 71.§ 
(8) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség, ezért nem került sor 
hiánypótlási felhívás kiküldésére.

12395152242RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1163 
Budapest, Kőszál Utca 6.

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

8. vegyszerek és standard oldatok - Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 138 762 
Érvényes ajánlatot tett, alkalmasságát megfelelően igazolta és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 

14016417242Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 9.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2020.11.16

2020.11.27
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.11.16 12:37:13 IzsakM

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A szerződéskötésekhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

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:
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