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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:23130/2019  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai KutatóközpontAjánlatkérő 
neve:

Laboratóriumi berendezések és műszerek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000703262019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpont

EKRSZ_
53180755

Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.

Budapest HU11 1121

Dombi Péter

dombi.peter@wigner.mta.hu +36 03922222

www.wigner.mta.hu

Nem



EKR000703262019

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38624000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Optikai asztalII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

33114000-2

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem

Közjogi intézmény

Egyéb tevékenység:

kutatás

Laboratóriumi berendezések és műszerek beszerzése

EKR000703262019

Árubeszerzés

Laboratóriumi berendezések és műszerek beszerzése

15 010 200
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- Peltier-hűtött, hermetikusan zárt, zafír ablakos "back-thinned" FFT (Full Frame Transfer) CCD szenzor, legalább 1024 × 58 aktív 
pixel, fényérzékeny terület 24...26 mm hosszú (pixelméret: ~24 μm×24 μm) 250–1100 nm spektrális válasz. A szenzor 
kvantumhasznosítási tényezője 600–700nm hullámhossztartományban nagyobb mint 90%, 450–850nm hullámhossztartományban 
mindenhol nagyobb mint 60%, és 250–950nm hullámhossztartományban mindenhol meghaladja a 40%-ot. - +20°C-os 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38636000-2

33114000-2

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Tranziens-abszorpciós mérőrendszerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Műszaki paraméterek Asztallap szerelvény: - Az asztallap szerelvény teljes magassága (a lábazatra helyezett optikai asztallap tetejének
padlótól mért magassága): 905 mm ± 30 mm - Asztallap szerelvények száma: 2db - Egy optikai asztallap szerelvény mérete: 3000 mm 
× 1500 mm (az összekötő elemek nélkül) - Egy optikai asztallap vastagsága >300 mm - Összekötés módja: belső erősítő struktúrával 
merev kapcsolatban lévő, egymáshoz csavarozható összekötő elempáron keresztül, egyik lapnál rövid élen, másik lapnál hosszabb élen,
felülnézetben fordított L-alakban. - Lyuk-raszter: metrikus (25 mm négyzetháló, M6 menet) - Méhsejt (honeycomb) merevítésű 
szerkezet acéllemezekből, alsó és felső lap (skin) acél (mágnesezhető), vastagsága: >4.75 mm - Felületi egyenetlenség: <150 µm 1 m2-
en - Dinamikus hajlítási érték maximuma az egyes asztallapokra (Maximum Dynamic Deflection Coefficient): <1×10–3 s3/2 - Behajlás 
150 kg teher alatt (Deflection Under Load): <2 µm - Maximális relatív asztallapi mozgás (Maximum Relative Tabletop Motion): <1 nm 
Asztalláb-készlet: Asztallaponként 1 készlet (összesen 2 készlet). - Asztallábak magassága: csak az asztallábak magassága és az 
asztallap vastagságának együttes mérete, vagyis az asztal teljes magassága meghatározott paraméter. - Vertikális rezgésátvitel (
vertical transmissibility) 10 Hz-en, a maximális terhelhetőség 55%-ánál mérve: <–10.5 db avagy, az izoláció hatásfoka (percent of 
isolation) >70%

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.A teljesítés fő helyszíne:

Igen

Dinamikus hajlítási érték maximuma 10

Nem

Igen

Nem

Igen

VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
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A beszerzés tárgya egy olyan háromelemű objektív készlet, mely a következő elemeket tartalmazza: 1 db reflexiós objektív 15x-ös, 1 db
objektív 25x-ös és 1 db objektív 40x-es nagyítással. Az alábbi követelményeket a készlet minden elemének teljesítenie kell: • A 
harmadrendű gömbi hiba-, kóma- és asztigmatizmus-mentes leképezést ezüstbevonatú tükrök kombinációja végezze, melyek reflexiója 
a látható és az infravörös tartományban (450 nm - 20 µm) legyen átlagosan nagyobb, mint 95%. • Az eszköz numerikus apertúrája 0,25
és 0,65 között, tárgytávolsága 10 és 30 mm között kell legyen. • A teljes leképező rendszer hátsó fókusztávja (Back Focal Length - BFL
) legyen ∞ (végtelen), a belépő pupilla átmérője legyen legalább 5 mm, az eszköz obszkurációja (a belépő apertúra másodlagos tükör 
által blokkolt hányada) legyen legfeljebb 28%. Az ajánlati árba beleértendő annak tárgyát képző termékek, továbbá ajánlatkérő 
telephelyére történő szállítása. Ajánlatkérő csak új terméket fogad el, használt vagy felújított termék megajánlását nem. Műszaki 
paraméterek Elvárt érték / tartomány Numerikus apertúra 0,25 – 0,65 Tárgytávolság (working distance) 10 mm – 30 mm Tükrök 
átlagos reflexiója (450 nm - 20 µm) >95% Hátsó fókusztáv (BFL) ∞

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38519200-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Reflexiós objektív készletII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

laborhőmérséklet esetén –20°C-os stabil (±1°C) szenzorhőmérséklet elérését, és fenntartását (léghűtéssel) lehetővé tevő 
kamerakialakítás, és beépített hűtésvezérlő elektronika - FFT (vonal) képkiolvasási sebesség (1024 px 24 μm × "teljes 
szenzormagasság" pixelmérettel) >1 kHz (expozíció + képátviteli idő <1 ms) folyamatos üzemben. - 16bit felbontású A/D konverter - 
dinamikus tartomány (maximális jelintenzitás/kiolvasási zajszint): >8000 RMS - 1 trigger bemenet, melyen keresztül kamera kiolvasás 
külső elektromos jellel szinkronizálható - 1 programozható elektromos jelkimenet, külső esemény szinkronizálásához - 2 optikailag 
leválasztott digitális jelbemenet, melynek expozíciókor (külső trigger pillanatában) felvett értéke a hozzá tartozó kép adatfolyamában 
elérhető - Adattovábbítás közvetlenül a PC memóriájába (DMA) PCIe csatolókártyán keresztül. A kamera és a PCIe kártya között nagy 
távolság (100 m) áthidalására alkalmas optikai szálas kapcsolattal - Adatgyűjtési limit: rendelkezésre álló szabad PC memória - 4 db 
fotodióda jelének fogadására alkalmas differenciális bemenetű analóg integrátor, melynek integrálási ideje analóg módon állítható, az 
integrálás kezdete külső elektromos jellel szinkronizálható. A fotodiódák jeleinek digitalizált (16bit A/D) értékei a CCD pixelek értékei 
után, a velük szimultán mért digitális képben hozzáférhetők. Tartozékok: - 2 db fotodióda szenzor, beépített differenciális kimenetű 
erősítővel - a rendszer összeszereléséhez szükséges kábelek - driver, és vezérlőprogram 64 bites Windows7 operációs rendszerrel 
kompatibilis - SDK (Software Development Kit - szoftver fejlesztő környezet) mely lehetővé teszi a kamera integrálását saját meglévő 
mérőprogramunkba, beleértve a drivereket és azok forráskódját.

Igen

Dinamikus tartomány 10

Nem

Igen

Nem

Igen

VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
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90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A beszerezni kívánt 2 db levegőkeringtető berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük egy optikai asztal fölötti zárt légtér levegőjének 
por- és egyéb részecskementes keringtetésére. Az eszközök alapterülete egyenként legyen 1200 mm x 600 mm, magasságuk ne 
haladja meg a 600 mm-t. A légáramlás erőssége szabályozható legyen és a legmagasabb fokozaton a megmozgatott légmennyiség 
legyen legalább 1000 m3/h. Az eszközök zajszintje egyenként maximális fokozaton normál üzemeltetés közben az eszköztől 1 m-re ne 
haladja meg az 58 dBA-t. A keringtetett levegő tisztaság szempontjából elégítse ki az ISO 14644-1 class 5 avagy a FED STD 209E class
100 szabványok követelményeit vagy legyen azzal egyenértékű. Mindkét eszköz alkalmazzon az előbbivel összhangban a szűréshez 
HEPA típusú szűrőt. Az eszközök üzemeltethetőek legyenek hálózati tápról és a tartóvázra szereléshez alkalmas csatlakozási pontokkal
rendelkezzenek. Az ajánlati árba beleértendő annak tárgyát képző termékek, továbbá ajánlatkérő telephelyére történő szállítása. 
Ajánlatkérő csak új terméket fogad el, használt vagy felújított termék megajánlását nem. Műszaki paraméter Elvárt érték / tartomány 
alapterület 1200 mm x 600 mm magasság < 600 mm légáram (legmagasabb fokozaton) > 1000 m3/h zajszint < 58 dBA tisztaság ISO 
14644-1 class 5 kompatibilis szűrő típus HEPA

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

42510000-4

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Tisztatéri szűrős levegőkeringtetőII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Igen

A 15x objektív tárgytávolsága 10

Nem

Igen

Nem

Igen

VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

Igen

Zajszint 10

Nem

Igen
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IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Műszaki paraméterek Lineáris eltoló tengelyekre: - Mozgató úthossz: ≥15 mm - Lépésköz maximális felbontása: ≤2 nm. - 
Reprodukálhatóság: kétirányú, ≤70 nm - Maximális terhelhetőség: ≥ 10 N - Vákuumkompatibilitás: <10-7 mbar A forgató tengelyre: - 
Mozgatási tartomány ≥ 360° - Lépésköz maximális felbontása ≤ 0,3 milli° - Reprodukálhatóság: kétirányú ≤ 2 milli° - Maximális 
terhelhetőség: ≥1 N - Vákuumkompatibilitás: <10-7 mbar

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - NanopozicionálóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Igen

VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

Igen

Reprodukálhatóság 10

Nem

Igen

Nem

Igen

VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
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EKRSZ_Nemzeti azonosítószámRK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.11.20V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - Optikai asztalRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2019/S 128-312328

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen
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HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1163Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
76932713

Nemzeti azonosítószámRK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.11.20V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Tranziens-abszorpciós mérőrendszerRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

9 486 700A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12395152242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14038375Fax:www.rktech.huInternetcím:

+36 306418862Telefon:horvath.ildiko@rktech.huE-mail:

Kőszál Utca 6.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1163Postai irányítószám:

Postai cím:

76932713

Igen
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5 - NanopozicionálóRész száma, elnevezése:

2019-012361Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - Tisztatéri szűrős levegőkeringtetőRész száma, elnevezése:

2019-012361Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

IgenEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Reflexiós objektív készletRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

5 523 500A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12395152242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14038375Fax:www.rktech.huInternetcím:

+36 306418862Telefon:horvath.ildiko@rktech.huE-mail:

Kőszál Utca 6.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.12.03

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Az eredménytelenség indoka a III. és IV. rész esetén a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja - kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
Az eredménytelenség indoka az V. rész esetén a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja – nem nyújtottak be ajánlatot. Ajánlattevők I. rész: 
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest Kőszál Utca 6.) 12395152-2-42 OCL 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest Bagolyvár U. 9/A.) 13975678-2-42 ATL Ipari és Kereskedelmi Kft. (2011 Budakalász, 
Csapás u. 12.) 10971204-2-13 Ajánlattevők II. rész: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 
Budapest Kőszál Utca 6.) 12395152-2-42 OCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest Bagolyvár U. 9/A.) 13975678-2-42 
Ajánlattevő III. rész ATL Ipari és Kereskedelmi Kft. (2011 Budakalász, Csapás u. 12.) 10971204-2-13 Ajánlattevő IV. rész: Laborkraft 
Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budaest, Késmárk u. 18.) 13656230-2-42

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019-012361Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma: Nem

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás 

hirdetmény feladása

Hirdetmény: 
Tájékoztató az 

eljárás eredményéről

Feladott 2019.11.27 Pálinkás Csilla Feladott verzió

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.




