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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Nemzeti Szakértői és Kutató KözpontAjánlatkérő 
neve:

árubeszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001116502019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ EKRSZ_
82496492

Mosonyi Utca 9

Budapest HU110 1087

Czira György

cziragy@nszkk.gov.hu +36 703922423

http://nszkk.gov.hu



EKR001116502019

• Ajánlati ár (nettó ár): 143 000 000 Ft • Tömegtartomány szkennelési sebesség Litium (Li) - Urán (U) tartományban (legalább 
3000 amu/sec legfeljebb 5000 amu/sec): 5 000 • Érzékenység (7 tömegszámú lítium izotóp vonalán mérve legalább 60 Mcps/ppm
legfeljebb 400 Mcps/ppm): 350 • Érzékenység (59 tömegszámú kobalt izotóp vonalán mérve legalább 150 Mcps/ppm legfeljebb 
800 Mcps/ppm): 700 • Érzékenység (238 tömegszámú urán izotóp vonalán mérve legalább 300 Mcps/ppm legfeljebb 850 Mcps/
ppm): 800 • Random háttérzaj maximum 1,0 cps (m/z 4,5), minimum 0,1 cps (m/z 4,5): 0,1 Ajánlattevő határidőben benyújtott 
ajánlata alapján nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és az egyéb közbeszerzési 

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

191A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 190-461702A 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

1 db induktív csatolású plazma tömegspektrométer és lézer ablációs egységből álló rendszer, valamint a működtetéséhez és a 
műszeren történő mérések végrehajtásához szükséges egyéb kiegészítők beszerzése telepítéssel, üzembe helyezéssel és oktatással 
együtt.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész XV. fejezet.

Uniós Nyílt eljárás

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó ár): 143 000 000 Ft. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányú értékelési 
szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. A benyújtott ajánlat megfelel a rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezetnek. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá ajánlata alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve 
szakmai szempontból.

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

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)

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszert határozta meg. Ajánlatkérő az 1-es és a 6. 
részszempont esetében a fordított arányosítás (előny a kisebb), a 2, 3, 4 és 5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (előny a 
nagyobb).

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:

100

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

Szöveges értékelés:

969.1"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

dokumentumokban meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt műszaki, szakmai alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta, az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel a szerződés 
teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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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:

2020.01.26Lejárata:2020.01.17Kezdete:

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:

2019.12.11

2020.01.16




