ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás EKR000962962020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Eurodens és Eurospec modulok cseréje

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.kkozb@nav.gov.hu

EKRSZ_2330504
1

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

+36 14125819

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 122-124.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:

EKR000962962020

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Hadnagy

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1026

Ország:

EKRSZ_1844627
0

Magyarország

Márton

2020.11.23 10:33:59

E-mail:

hadnagy@witzrt.hu

Telefon:

+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Eurodens és Eurospec modulok cseréje

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Jelen közbeszerzési eljárás beszerzési tárgya a meglévő SNIF-NMR rendszer két modulja.
Az egyik beszerzendő modul az Eurodens modul, amely készüléknek alkalmasnak kell lennie különböző alkoholtermékek – borok,
pálinkák, szeszesitalok – alkoholtartalmának eredet meghatározása során szükséges mintaelőkészítéshez, az alkoholdesztillátum
tisztaságának (sűrűségének) meghatározásához. A sűrűség/alkoholtartalom meghatározó modul (Eurodens) a sűrűségmérő, a
munkaállomás és a vezérlőszoftver cseréjét/frissítését követően legyen kompatibilis a meglévő SNIF-NMR rendszer részegységeivel,
legyen alkalmas a jelenleg is használt SNIF-NMR egységekkel (Prepsamp, ADCS) történő adatátvitel megvalósítására. A sűrűség
/alkoholtartalom meghatározó rendszer (EuroDens) vezérléséhez szükséges új munkaállomás (Windows10) telepítése a legfrissebb
verziójú EuroDens szoftverrel, amely a helyi hálózathoz és a SNIF-NMR rendszer elemeihez csatlakozik.
A másik beszerzendő modul az Eurospec modul (Eurospec Windows Ethanol 2H upgrade), amely tartalmazza 1 db szoftver és
számítógép helyszíni installálását, beüzemelését, összehangolását a többi modullal, átadását működőképes állapotban. A beszerzendő
Eurospec modul legyen alkalmas az Szakértői Intézetben már meglévő NMR készülék által, a különböző alkoholtermékek (borok,
pálinkák, szeszesitalok, ecet stb.) mérése során létrehozott FID-ek kvantitatív kiértékelésére. A szoftver által számolt értékek
szükségesek az alkohol eredetének meghatározásához. Biztosítsa a spektrumok közvetlen és automatikus importálását az NMR
mérést követően. Az Eurospec modul, a munkaállomás és a vezérlőszoftver cseréjét követően legyen kompatibilis az Intézetben
meglévő SNIF-NMR rendszer részegységeivel, továbbá legyen alkalmas az Intézetben jelenleg is használt SNIF-NMR egységekkel
(Prepsamp 4.0, ADCS 1.2.2.0, Topspin 2.1, Eurodat 4.4.57, Eurodens) történő adatátvitel megvalósítására. A beszerzésre kerülő
Eurospec modulhoz tartozó új munkaállomás Windows 10 Pro operációs rendszerrel, amely csatlakozik a helyi hálózathoz és az
Intézetben meglévő SNIF-NMR rendszer elemeihez.
A teljesítés magában foglalja a rendszer helyszíni üzembe helyezését, valamint oktatást, betanítást legfeljebb 3 főnek modulonként.
További részletek a műszaki leírásban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

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:
Az eljárás eredményeként kötendő szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
köthető meg [Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pont], és az Ajánlatkérő számára nem létezik egyéb reális alternatíva beszerzési igényének

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

EKR000962962020

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.10.05
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft, Magyarország 1195 Budapest, Jókai Utca 26/C

10452776243

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

34.816.480.- Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

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

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:
Értékelési szempont: Kbt. 75. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár a Kbt. 100. § (5) bek. alapján
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft, Magyarország 1195 Budapest, Jókai Utca 26/C

EKR000962962020

10452776243

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

34.816.480.- Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak és a Kbt. 75. § (2)
bek. a) pont szerinti legalacsonyabb árat ajánlotta meg.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján tárgyi eljárásban a szerződéskötési moratórium nem releváns.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

EKR000962962020

2020.11.23
2020.11.23
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