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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: MTA Természettudományi Kutatóközpont 

Postai cím: Magyar tudósok krt. 2 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Keretszerződés alapvető oldószerek, porvegyszerek és reagensek 

beszerzésére” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 

1. rész: Keretszerződés hexán izomerelegy hordós kiszerelésű oldószer beszerzésére  

 

Hexán izomerelegy, min. 50% n-hexán (hordós kiszerelés) 6825 liter/2 év 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

2. rész: Keretszerződés egyéb hordós kiszerelésű oldószerek beszerzésére  

 

Aceton (hordós kiszerelés) 9600 liter (7680 kg)/2 év, etil-acetát (hordós kiszerelés) 2800 liter (2520 kg)/2 év, 

diklórmetán (hordós kiszerelés) 3200 liter (4160 kg)/2 év. 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

3. rész: Keretszerződés konszignációs raktározásra szánt üveges és kannás oldószerek beszerzésére  

 

Különféle oldószerek (20 féle) pl. dietil-éter, tetrahidrofurán, metanol, izopropanol, stb. konszignációs 

raktározással (üveges és kannás kiszerelés). Összesítve 3475 liter. 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

4. rész: Keretszerződés egyéb reagensek és porvegyszerek beszerzésére  

 

Különféle reagensek és porvegyszerek pl. ammónium-klorid, kálium-klorid molekuláris biológiai célokra, 

különféle kénsav oldatok, stb. (üveges és kannás kiszerelés). Összesítve 727 kg szilárd és 1745 liter folyékony 

vegyszer, az adott mennyiségi egységnek megfelelően, a műszaki leírásban részletezettek szerint. 

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő valamennyi rész esetén az adott rész szerinti mennyiségek 90 %-ának lehívására vállal 

kötelezettséget (lehívási kötelezettség), a fennmaradó rész megrendelésére Ajánlatkérő egyoldalú 

nyilatkozatával jogosult, de nem köteles (opció).  
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) és 113. § szerinti nyílt 

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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja  2017. 03.10.  

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

ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Keretszerződés hexán izomerelegy hordós 

kiszerelésű oldószer beszerzésére  
Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: Keretszerződés egyéb hordós kiszerelésű 

oldószerek beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 3] Elnevezés: Keretszerződés konszignációs raktározásra szánt 

üveges és kannás oldószerek beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 4] Elnevezés: Keretszerződés egyéb reagensek és porvegyszerek 

beszerzésére  
Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

1. REANAL Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. (1158 Budapest Késmárk u. 9., adószám: 14016417-

2-42.) 

Az ajánlat értékelésre kerülő főbb tartalmi elemei: 

3. rész: Nettó ajánlati ár:  8.689.000,-HUF 

4. rész: Nettó ajánlati ár:  3.003.350,- HUF 

 

Ajánlattevő ajánlata a ajánlata érvényes az 3-4 részfeladatban a hiánypótlás és a Kbt. 69.§ (4) bekezdés 

szerinti igazolások ajánlatában történt teljesítésével megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumban foglalt formai és tartalmi követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 

ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.   

 

2. MOLAR CHEMICALS KFT. (2314 Halásztelek, Árpád utca 1., adószám: 10886713-2-13) 

Az ajánlat értékelésre kerülő főbb tartalmi elemei: 

1. rész :Nettó ajánlati ár 3.139.500,- HUF 

2. rész: Nettó ajánlati ár: 6.438.400,- HUF 

3. rész: Nettó ajánlati ár: 7.479.800,- HUF 

4. rész: Nettó ajánlati ár:  3.248.400,- HUF 

 

Ajánlattevő ajánlata a ajánlata érvényes az 1-4 részfeladatban a hiánypótlás és a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti 

igazolások ajánlatában történt teljesítésével megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban foglalt 

formai és tartalmi követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő alkalmas a szerződés 

teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.   

 

3. VWR International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4., adószám: 10650400-2-09.) 

Az ajánlat értékelésre kerülő főbb tartalmi elemei: 

3. rész: Nettó ajánlati ár: 7.217.770,- HUF 

4. rész: Nettó ajánlati ár: 2.964.100,- HUF 

 

Ajánlattevő ajánlata a ajánlata érvényes az 3-4 részfeladatban a hiánypótlás és a Kbt. 69.§ (4) bekezdés 

szerinti és a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás teljesítését követően megfelel a felhívásban és a 

Közbeszerzési dokumentumban foglalt formai és tartalmi követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, 

továbbá ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.   
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4. Merck Kft.. (1117 Budapest Október huszonharmadika u. 6-10., adószám: 93 586 011 727) 

Az ajánlat értékelésre kerülő főbb tartalmi elemei: 

3. rész: Nettó ajánlati ár: 9.151.380,- HUF 

Ajánlattevő ajánlata a ajánlata érvényes az 3. részfeladatban a hiánypótlás és a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti 

igazolások ajánlatában történt teljesítésével megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban foglalt 

formai és tartalmi követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő alkalmas a szerződés 

teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.   

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési 

szempontok szerint értékeli, mert az  ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és 

műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. 

    

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

MOLAR CHEMICALS KFT. (2314 Halásztelek, Árpád utca 1., adószám: 10886713-2-13) 

1. rész nettó 3.139.500,- HUF ajánlati ár 

2. rész nettó 6.438.400,- HUF ajánlati ár 

 

VWR International Kft. (4034 Debrecen, Simon László u. 4., adószám: 10650400-2-09.) 

3. rész nettó 7.217.770,- HUF ajánlati ár 

4. rész nettó 2.964.100,- HUF ajánlati ár 

Ajánlattevők ajánlata érvényes, megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a 

jogszabályokban foglaltaknak, nevezett ajánlatok tartalmazzák az adott részfeladatban a 

legalacsonyabb ajánlati árat, az ajánlati árak valamennyi részfeladatban a megemelt rendelkezésre 

álló anyagi fedezet mértékének megfelelnek. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

MOLAR CHEMICALS KFT. (2314 Halásztelek, Árpád utca 1., adószám: 10886713-2-13) 

3. rész nettó 7.479.800,- HUF ajánlati ár 

 
REANAL Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. (1158 Budapest Késmárk u. 9., adószám: 14016417-

2-42.) 

4. rész nettó 3.003.350,- HUF ajánlati ár 
 

Ajánlattevők ajánlata érvényes, megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a 

jogszabályokban foglaltaknak, nevezett ajánlatok tartalmazzák az adott részfeladatban a 

legalacsonyabb ajánlati árat, az ajánlati árak valamennyi részfeladatban a megemelt 

rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékének megfelelnek.2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  X nem 
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A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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

Merck Kft.. (1117 Budapest Október huszonharmadika u. 6-10., adószám: 93 586 011 727) 

2. rész tekintetében érvénytelen. 

Ajánlattevő nem teljesítette az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásában foglaltakat, ezért a Kbt. 71. § 

(10) bekezdésének megfelelően kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az 

elbírálás során. Ajánlattevő eredeti ajánlatában a 2. rész tekintetében CD-n becsatolt, a termékek 

tisztaságára vonatkozó specifikációk és biztonsági adatlapok között az 5. oldalon becsatolt termék 

tisztaságra vonatkozó specifikáció, és ezáltal a megajánlott termék nem felel meg az ajánlatkérő által 

a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírt és a 2017. március 3-án kelt 2. kiegészítő 

tájékoztatásban is megerősített, a 2. rész 3. tételének - Diklórmetán (etanollal stabilizált) –terméknek, 

mert a megajánlott termék nem etanollal stabilizált. Ajánlatkérő a 2017. március 3-án kelt 2. 

kiegészítő tájékoztatásban egyértelműen jelezte, hogy „Ajánlatkérő csak a műszaki leírásban 

megadott etanollal stabilizált oldószert tudja elfogadni, mert az felel meg a felhasználási céljának.”, 

ezért az ajánlat a 2. rész tekintetében a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen. 

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

ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017. április 8. .Lejárata: 2017. április 18. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. április 7. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. április 7. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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