9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083
Budapest, Szigony u. 43.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 1 db. áramlási citofluoriméter (FACS) beszerzése
3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: ajánlati felhívás, KÉ-19965/2013., 2013. november
11.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. 7628 Pécs, Kedves u. 20.
Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi,
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek.
Nettó ajánlati ár: nettó 62.300.000 Ft,
Másodpercenként detektálható események száma: 35000 events/sec
Névleges fluoreszcens érzékenység:
MESF érték FITC esetén 100
MESF érték PE esetén 25
MESF érték APC esetén 50
Minta áramlási sebesség felső értéke: 120 ul/perc,
Scatter felbontás: 0,2 µm-t
Minimális minta térfogat: 20 µl

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
1.Ajánlati ár:
A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat,
az ajánlatok sorba rendezése után, ehhez viszonyítva mindig eggyel kevesebb pontot
kap.
2. Másodpercenként detektálható események száma:
minimum 30 000 events/sec = 1 pont
30 001 - 32 000 events/sec = 5 pont
32 001 - 34 000 events/sec = 7 pont
>34 001

= 10 pont

3. Névleges fluoreszcens érzékenység:
MESF érték FITC esetén 100 vagy alacsonyabb = 3 pont
MESF érték FITC esetén 100-nál magasabb = 0.5 pont
MESF érték PE esetén 25 vagy alacsonyabb = 3 pont
MESF érték PE esetén 25-nél magasabb = 0.5 pont
MESF érték APC esetén 50 vagy alacsonyabb = 3 pont

MESF érték APC esetén 50-nél magasabb = 0.5 pont
Mindhárom szempont teljesül: +1 pont (∑ = max 10 pont)
4.Többféle mintatároló cső és eszköz használatának lehetősége:
Centrifuga cső = 2 pont
Eppendorf cső = 2 pont
FACS cső = 2 pont
96-os plate = 2 pont
384-es mikrotiter plate = 2 pont
5. Automatikus és időre programozható rendszerindítás/ rendszerleállítás
Igen = 10 pont
Nem = 1 pont
6. Reflekciós optika megléte
Van ilyen opció =10 pont
Nincs ilyen opció = 1 pont
7. HTS – „normal sampling” üzemmód közötti váltás:
<3 perc = 10 pont
Nem = 1 pont
8. Rázatásos keverés a HTS –be beépítve:
Igen = 10 pont
Nem = 1 pont
9. Kinetikai méréshez, kalcium flux mérésekhez szükséges nyitott rendszer:
mintavételezés közben minta vagy reagensek adagolhatók, leállítás nélkül. = 10 pont
Nincs ilyen opció = 1 pont
10. Minta áramlási sebesség felső értéke
120ul/perc, vagy nagyobb = 10 pont
120ul/perc alatt = 1 pont
11. Az optikai csatolás a kvarc küvetta és az ahhoz kapcsolódó optikai lencse között
Azonos törésmutatójú anyaggal van biztosítva = 10 pont

Nem azonos törésmutatójú anyaggal van biztosítva = 1 pont
12. Scatter felbontás
Eléri a 0,2 µm-t= 10 pont
Nem éri el a 0,2 µm-t = 1 pont
13. Minimális minta térfogat:
25 µl, vagy kevesebb = 10 pont
35 µl, vagy kevesebb = 7 pont
50 µl, vagy kevesebb = 5 pont
100 µl-nél több = 1 pont
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. 7628 Pécs, Kedves u. 20.
Nettó ajánlati ár: nettó 62.300.000 Ft.
Az egyetlen ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont és az
ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak való megfelelés alapján az
ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. január
9. - a Kbt. 124. § (8) bekezdés a.) pontja alapján nem alkalmazandó

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. január
18. - a Kbt. 124. § (8) bekezdés a.) pontja alapján nem alkalmazandó
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. január 8.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. január 8.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

