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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61098-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Mérőműszerek
2017/S 034-061098

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://kancellaria.unideb.hu/node/191
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Kassai út 26. I. emelet 14. iroda
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu/node/191
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
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HL/S S34
17/02/2017
61098-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2 / 24

17/02/2017 S34
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 24

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-410 Adásvételi szerződés – Mérőkészülékek és nagyberendezések beszerzése.
Hivatkozási szám: DEK-410

II.1.2) Fő CPV-kód
38550000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
28 db mérőkészülék és nagyberendezés beszerzése.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Folyadékszcintillációs készülék beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38943000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db LSC készülék kis aktivitású gamma, béta és alfa sugárzók detektálására, mely alkalmas biológiai minták,
valamint környezeti és szintetikus eredetű minták béta sugárzásának mennyiségi mérésére folyadékterekben,
ismeretlen eredetű minták sugárzó összetevőinek azonosítására, meghatározására
A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jósági tényező E×E/B: H(3) 1-12 Kev: 150-300 (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jósági tényező E×E/B: C(14) 14-97 KeV: 350-500 (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Háttér CPM: H(3) 0-19 Kev: 15-20 cpm (kisebb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Háttér CPM: C(14) 4-156 KeV: 20-30 cpm (kisebb a jobb) / Súlyszám: 5
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Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP- 2.3.2.-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Molekulatömeg meghatározására alkalmas berendezések beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ozmométer beszerzése
Differenciális gőznyomás mérésén alapuló ozmométer és a mérések kiértékeléséhez szükséges
szoftvercsomag vizes és szerves oldószeres minták ozmolalitásának, valamint átlagos molekulatömegének
meghatározásához kis mintamennyiségből.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és beüzemelést is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1x10-4 molxdm-3 vagy ennél jobb (max. 1x10-5 molxdm-3) érzékenység szerves
oldószerben (kisebb érték a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Ul vagy ennél kisebb mintatérfogat (megajánlható legjobb érték 10 ul) (kisebb érték a
jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend



HL/S S34
17/02/2017
61098-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 24

17/02/2017 S34
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 24

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
HPLC készülékek beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Analitikai HPLC GPC/SEC vezérlővel
Méretkizárásos kromatográfiás mérések és kiértékelések elvégzésére alkalmas, differenciális törésmutató-,
valamint változtatható hullámhosszú UV/VIS detektorral és adatgyűjtésre képes interfésszel, hűthető
mintaadagolóval és kolonna termosztáttal felszerelt nagynyomású izokratikus kromatográfiás rendszer. A
beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
1 db Kompakt analitikai HPLC rendszer
Analitikai munkára alkalmas, manuális injektorral, kolonna termosztáttal és változtatható hullámhosszú
detektorral felszerelt nagynyomású izokratikus kromatográfiás rendszer. A beszerzés magában foglalja a
szállítást, beüzemelést és oktatást is.
1 db Analitikai HPLC rendszer Corona CAD detektor csatlakozással
Analitikai munkára alkalmas, spektrumfelvételt lehetővé tevő diódasoros detektorral és külső detektor
vezérlésére és adatgyűjtésre képes interfésszel, hűthető mintaadagolóval és kolonna termosztáttal felszerelt
nagynyomású gradiensképző kromatográfiás rendszer. A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést
és oktatást is.
1 db Analitikai HPLC rendszer OpenLab vezérlővel
Kromatográfiás mérések és kiértékelések elvégzésére alkalmas, differenciális törésmutató detektorral, kolonna
termosztáttal és hűthető mintaadagolóval felszerelt nagynyomású izokratikus kromatográfiás rendszer. A
beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
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1 db Analitikai és preparatív HPLC rendszer
Analitikai és preparatív feladatokra alkalmas, különböző paraméterek által vezérelhető frakciószedéssel,
szelepváltó rendszerrel, diódasoros és ELSD detektorokkal, kettős hurokkal rendelkező mintaadagolóval,
kolonna termosztáttal, kromatográfiás munkaállomással felszerelt nagynyomású gradiensképző kromatográfiás
rendszer. A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Az izokratikus, illetve kvaterner pumpa térfogatáram minimum 5 ml/perc (min. 5 ml/
perc, max.10 ml/perc)(nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az önálló kolonna termosztát alkalmas legalább 6 db 10 cm-s oszlop fogadására (Min.
6 kolonna, max. 10 kolonna) (több a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Veszélyes és különleges bánásmódot igénylő anyagok tárolására, biztonságos kezelésére és mérésére
alkalmas eszközök beszerzése
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42990000
38000000
38432000
38433000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Inert kamra (glovebox)
GloveBox – az inert körülmények között (levegő oxigén és nedvességtartalmának kizárásával) végzett
preparatív és katalitikus kutatásban használt eszköz. Alkalmazásával a levegő oxigéntartalmára (és
nedvességtartalmára) érzékeny ligandumok és katalizátorok szintézise megvalósítható, az abszolút inert
körülményeket igénylő anyagok tárolhatóak.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és beüzemelést is.
2 db Nagynyomású zafír NMR cső
Nagynyomású zafír NMR cső, Ti-töltőfejjel – a gáz-nyomás alatt vagy gáz-nyomás képződésével járó reakciók
on-line vizsgálatához szükséges eszköz. Alkalmazásával a nagynyomáson végzett hidrogénezési (egyéb gáz,
pl.: CO2 is) reakciók folyamatosan NMR-méréstechnikával követhetőek, a katalitikusan aktív köztitermékek
szerkezete azonosítható.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
1 db LED indukált fluoreszcens spektrométer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db LED Indukált Fluoreszcens Spektrométer beszerzése. A beszerzés
magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
1 db VCD spektrométer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Fourier Transzformációs Vibrációs Cirkuláris Dikroizmus
Spektrométer készülék beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az inert kamrába beépített olajos vákuumpumpa min. 12 m3/h teljesítmény vagy ennél
jobb ,max. 20 m3/h (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: LED(IF) esetében a spektrális sávszélesség min. 10 nm; max. 25 nm (kisebb a jobb) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: VCD spektrométer esetében az optikai állítás/hangolás gyakorisága rutin méréseknél
minden mérés előtt (1 pont), napi egyszer (5 pont), hetente (10 pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: VCD spektrométer esetében valós idejű fázis korrekció és VCD intenzitás kalibráció
típusa: (külön szoftverrel 1 pont, manuális 5 pont, automatikus 10 pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.
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II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Analitikai méréseket kiszolgáló spektrofotométer és polariméter beszerzése
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38433000
38432000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db UV-VIS-NIR spektrofotométer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db UV-VIS-NIR spektrofotométer (amely áll UV-VIS-NIR
spektrofotométerből, mintaoldali 6/8 pozíciós referencia oldali 1 pozíciós vízhűtéses Peltier-termosztált
folyadék mintatartóból, 150 mm-es integráló gömbből porminták méréshez, vízkeringető egységből, vezérlő
számítógépből, ill. vezérlő és adatkiértékelő szoftverből a műszaki specifikációban megadottak szerint. A
beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
1 db UV-VIS spektrofotométer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db kétsugárutas UV-VIS spektrofotométer (amely áll UV-VIS
spektrofotométerből, Peltier-termosztált mintatartóból, vezérlő számítógépből, ill. vezérlő és adatkiértékelő
szoftverből. A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
1 db Polariméter
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db automata digitális polariméter beszerzése, amely nátrium és
halogén lámpával is rendelkezik, így alkalmas a forgatás mérése az 589 nm-es Na D vonalon, valamint más
hullámhosszakon is. A minta mérés közbeni termosztálása Peltier termosztáttal legyen biztosított. A beszerzés
magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az UV-VIS-NIR spektrofotométer hullámhossz tartományának opcionális
kiterjeszthetősége 2650 nm-től 3250 nm-ig (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az UV-VIS spektrofotométer hullámhosszváltási sebessége min. 8000 nm/perc, max.
12000 nm/perc (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A polariméterrel használható legkisebb cellaátmérők: 10 mm (1 pont), 5 mm (3 pont),
3,5 mm (7 pont), 2,5 mm (10 pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama



HL/S S34
17/02/2017
61098-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 8 / 24

17/02/2017 S34
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8 / 24

Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mágneses térerejű berendezés és NMR készülékek tartozékainak beszerzése
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
42123100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Relaxométer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db 60 MHz-es TD-NMR analizátor rendszer beszerzése (amely áll
szélessávú transzmitterrel rendelkező vezérlőegységből, 60 MHz-es (1.41 T) mágnes egységből, 60 MHz-
es-1H mérőfejből, 19F mérőfejből, többfrekvenciás TD-NMR rendszerekhez hőmérséklet stabilizáló egységből,
termosztát/kriosztát egységből, vezérlő laptop számítógépből, monokróm lézer nyomtatóból, ill. vezérlő és
adatkiértékelő szoftverből. A beszerzés magában foglalja a szállítást és beüzemelést.
1 db Hélium visszanyerő egység
Vertikális nyitott felépítésű zárt rendszerű hélium kompresszor, mely alkalmas a nagy mágneses térerejű
NMR spektrométerek mágneseinek hűtésére használt és a használat során elpárolgott folyékony hélium
veszteségmentes komprimálására.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A relaxométer mágnes egységének hőmérséklet-stabilitása 0.01 °C vagy jobb, min.
0.005 °C. (alacsonyabb érték a jobb) / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: Minimum 70 liter/perc hélium gázszállítási kapacitás vagy ennél nagyobb, max. 90
liter/perc (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Minimum 90 bar végnyomás az első és minimum 230 bar végnyomás az utolsó
kompressziós fokozatban vagy ennél nagyobb, max. 120 bar az első, max.280 bar az utolsó kompressziós
fokozatban (nagyobb a jobb / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Gyorskinetikai és fotokémiai célműszerek beszerzése
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38433000
31515000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Stopped-flow spektrométer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szekvenciális keverésű stopped-flow spektrofotométer beszerzése
fotoelektron-sokszorozó és dióda-soros detektorokkal, Xenon ívlámpa és LED fényforrásokkal, rövid holtidőt
biztosító kicsi méretű reakciócellával. A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
1 db UV fényforrás
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db legalább 300W teljesítményű, preparatív fotokémiai célokra
alkalmazható xenon fényforrás beszerzése és szállítása.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A standard 20μL térfogatú optikai cella holtideje 0.5-1.1 ms közötti (a kisebb a jobb) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: UV tartományban megnövelt fényerejű fényforrás biztosítása min. 300 W- max. 400 W
– a nagyobb jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ionkromatográf beszerzése
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kétcsatornás ionkromatográf
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szervetlen és szerves anionok és kationok szimultán
meghatározására alkalmas kétcsatornás ionkromatográfiás rendszer beszerzése, automata mintaadagolóval és
eluensgenerátor bővítési lehetőséggel, vezérlő és adatfeldolgozó rendszerrel. A beszerzés magában foglalja a
szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az elektrokémiai detektor jeltartományának alsó határa DC amperometria esetén 1-10
pA között (kisebb a jobb) / Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szerves kémiai szintézishez használható berendezések beszerzése
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
44615000
38420000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Szerves kémiai reaktor rendszer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db komplex, folyamatos áramlású szerves kémiai reaktor rendszer
számítógéppel, valamint a hozzá tartozó szoftverrel és az automatizáló egységgel beszerzése. A beszerzés
magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A végtermék gyűjtő alkalmas legalább 10, maximum 30 darab 20 ml térfogatú
gyűjtőedény befogadására (több a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Áramlásos rendszerek és részegységei beszerzése
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
39341000
38425000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Áramlásos reaktor
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db áramlásos reaktor beszerzése
A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A nagynyomású folyadékpumpa teljesítménye 150 bar vagy ennél nagyobb, max. 200
bar (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A reaktoregység működési hőmérséklete min. 400 °C vagy ennél nagyobb, max. 450
°C (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nagy nyomáson és magas hőmérsékleten működő BATCH rendszerek és részegységei beszerzése
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Parr reaktor
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db nagytérfogatú Parr-reaktor beszerzése. A beszerzés magában
foglalja a szállítást és beüzemelést.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Működési hőmérséklet min. 350°C vagy ennél nagyobb, max. 400°C (nagyobb a
jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Üzemi nyomás min. 200 bar vagy ennél nagyobb, max. 300 bar (nagyobb a jobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mikrokaloriméter beszerzése
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38418000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db DSC mikrokaloriméter
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db automata VP-Kapilláris DSC mikrokaloriméter rendszer
beszerzése, mely alkalmas nagyszámú biológiai minta, fehérjék, biomolekulák stabilitásának karakterizálására.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Aktív cella térfogat 130-150 ul (kisebb a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Maximum pásztázási sebesség 2.5°C /perc – 3.5 °C /perc (nagyobb a jobb) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Válaszidő 5.0-6.0 s (kisebb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
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A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vákuum centrifuga és liofilizáló rendszer beszerzése
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42931100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Vákuum centrifuga és liofilizáló rendszer
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db komplett vákuum centrifuga és liofilizáló rendszer beszerzése
vizes és oldószeres minták alacsony hőmérsékletű szárításához/bepárlásához, mikroplate, 15 ml és 50 ml
centrifugacsövekhez alkalmas rotorokkal és polcos akril kamrával, külső lombik csatlakoztatási lehetőséggel. A
beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Behelyezhető mikroplatek száma min. 4-max. 10 (több a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vákuumpumpával elérhető végvákuum 0,002 mbar vagy ennél kisebb, min. 0,001
mbar (kisebb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Golyósmalom beszerzése
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Golyósmalom
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db bolygóműves golyósmalom és ennek tartozékai (őrlőedény,
őrlőgolyók) beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Betölthető mintamennyiség min. 200 ml, max. 250 ml (több a jobb) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Motor teljesítménye min. 700 W, max. 1000 W (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Peptidszintetizáló készülékhez UV monitoring egység beszerzése
Rész száma: 15

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Peptidszintetizáló készülékhez UV monitoring egység
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Liberty1 peptidszintetizáló készülékkel kompatibilis, a
peptidszintetizáló berendezéshez tartozó programmal vezérelhető UV-monitoring egység beszerzése hozzá
tartozó csövezéssel, tápkábel és adatátviteli kábellel. A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést
és oktatást is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megengedett nyomás max. 1,1 bar vagy ennél kisebb, min. 0,8 bar (kisebb a jobb) /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
PH-potenciometriás titrátor beszerzése
Rész száma: 16

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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1 db pH-potenciometriás titrátor
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szoftverrel ellátott pH-potenciometriás titrátor beszerzése, integrált
bürettameghajtóval, titráló állvánnyal, propellerkeverővel, integrált mágnes keverővel. A beszerzés magában
foglalja a szállítást és beüzemelést.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Bürettavezérlő felbontása 20000-30000 (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ciklikus voltammetriás mérőberendezés beszerzése
Rész száma: 17

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38552000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Ciklikus voltammetriás mérőberendezés
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szoftverrel ellátott ciklikus voltammetriás mérőberendezés
beszerzése és szállítása, berendezés mely alkalmas kistérfogatú (min. 0,20 cm3) és nagyobb térfogatú (5-15
cm3), híg vizes- és nemvizes közegű minták elektrokémiai analízisére, széles feszültség tartományban ciklikus
voltammetriás görbék felvételére, az adatok értékelésére, elektrokémiai paraméterek meghatározására.A
beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást is.
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Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A mágneses keverő min. keverési sebessége (50-800 rpm)-tól (50-1200 rpm)-ig (a
tágabb intervallum a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008.

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi szerződést köt.Csak teljes részre tehető ajánlat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1-17. rész Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni
az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok
fennáll.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében Ajánlatkérő
előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakat. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. §
(3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
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alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a
321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §- 12.§- a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. A kizáró
okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának
napjánál.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az kizáró okok igazolása tekintetében – egyéb dokumentumok
csatolása esetén is – csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi figyelembe, és
annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok
benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás] Amennyiben Ajánlattevő korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő
köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák
az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmassági igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében:
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm.
Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás
VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből a megpályázni kívánt rész tárgyára vonatkozó
szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést
kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján a megajánlott
áru magyar nyelvű termékleírását.
Magyar nyelvű termékleírás: gyártói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában a termékről
összeállított ábrás ismertető, melyből a termék gyártója, típusa és mindazon műszaki jellemző megismerhető,
amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11)
bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
évben összesen az
I. rész tekintetében: nettó 7 906 500 Ft értékű Folyadékszcintillációs készülék és illeszkedő eszközeinek
szállításából származó referenciával
II. rész tekintetében: nettó 2 578 000 Ft Molekulatömeg meghatározására alkalmas berendezések és illeszkedő
eszközeinek szállításából származó referenciával
III. rész tekintetében: nettó 73 982 000 Ft HPLC készülékek és illeszkedő eszközeinek szállításából származó
referenciával
IV. rész tekintetében: nettó 61 971 000 Ft Veszélyes és különleges bánásmódot igénylő anyagok tárolására,
biztonságos kezelésére és mérésére alkalmas eszközök és illeszkedő eszközeinek szállításából származó
referenciával
V. rész tekintetében: nettó 16 602 000 Ft Analitikai méréseket kiszolgáló spektrofotométer és/vagy polariméter
és illeszkedő eszközeinek szállításából származó referenciával
VI. rész tekintetében: nettó 27 180 000 Ft Mágneses térerejű berendezés és/vagy NMR készülékek
tartozékainak és illeszkedő eszközeinek szállításából származó referenciával
VII. rész tekintetében: nettó 21 673 000 Ft Gyorskinetikai és fotokémiai célműszerek és illeszkedő eszközeinek
szállításából származó referenciával
VIII. rész tekintetében: nettó 21 677 000 Ft Kétcsatornás ionkromatográf és illeszkedő eszközeinek szállításából
származó referenciával
IX. rész tekintetében: nettó 23 171 000 Ft Szerves kémiai szintézishez használható berendezések és illeszkedő
eszközeinek szállításából származó referenciával
X. rész tekintetében: nettó 15 770 000 Ft Áramlásos rendszerek és részegységei, valamint illeszkedő
eszközeinek szállításából származó referenciával
XI. rész tekintetében: nettó 3 849 000 Ft Nagy nyomáson és magas hőmérsékleten működő BATCH rendszerek
és részegységei, valamint illeszkedő eszközeinek szállításából származó referenciával
XII. rész tekintetében: nettó 26 249 000 Ft Mikrokaloriméter és illeszkedő eszközeinek szállításából származó
referenciával
XIII. rész tekintetében: nettó 4 542 000 Ft Vákuum centrifuga és/vagy liofilizáló rendszer és illeszkedő
eszközeinek szállításából származó referenciával
XIV. rész tekintetében: nettó 1 875 000 Ft Golyósmalom és illeszkedő eszközeinek szállításából származó
referenciával
XV. rész tekintetében: nettó 4 326 000 Ft Peptidszintetizáló készülékhez UV monitoring egység és illeszkedő
eszközeinek szállításából származó referenciával
XVI. rész tekintetében: nettó 2 958 000 Ft pH-potenciometriástitrátor és illeszkedő eszközeinek szállításából
származó referenciával
XVII. rész tekintetében:nettó 8 757 000 Ft értékű Ciklikus voltammetriás mérőberendezés és illeszkedő
eszközeinek szállításából származó referenciával
Amennyiben a teljesítés a vizsgált időszak kezdete előtt megkezdődött akkor alkalmas Ajánlattevő, ha az
Ajánlatkérő által elvárt paraméterek az előírt időszakban teljesülnek.
M2) ha a magyar nyelvű termékleírás alapján a megajánlott termék nem felel meg mindegyik, a műszaki
leírásban a megpályázni kívánt részre vonatkozóan meghatározott követelménynek
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Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát,
eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-17. rész: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig.
alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére utófinanszírozás keretében, átutalással kerül sor
a Kbt. 135. § (1),(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a szerződéstervezetnek
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §
szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 1-17.
rész: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap. Ajánlattevő nem teljesítése
esetén Ajánlatkérő az áruk nettó vételárának 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbérrel
és jótállással kapcsolatos részleteket a szerződéstervezet tartalmazza. AT az árura az átadástól számított 12
hónapos időtartamra jótállást vállal.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 10:30

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 22/05/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/03/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26.
I.emelet 14.iroda)
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Az ajánlatok-személyesen történő beadás esetén-hétfőtől csütörtökig 8.30 -15 óráig, pénteken 8.30-13.30
adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.30-tól-az ajánlattételi határidő lejártáig.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus
elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/191
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban előírtak az irányadók.
Az ajánlatokat 1 db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített
elektronikus pld-ban kell benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus pld a papíralapúval
mindenben megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén Ajánlatkérő a papíralapút
tekinti irányadónak.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar Ft-ban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
7) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
8) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
9) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban
is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt
pld.-ban kell tartalmaznia.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.

http://kancellaria.unideb.hu/node/191
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14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell szakmai ajánlatát, melynek részét képezi mind a beárazandó
ártáblázat mind a magyar nyelvű termékleírás.
15) AK szerződéskötési feltételként előírja a CE megfelelőség értékelési tanúsítvány vagy azzal egyenértékű,
elismert, akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi
nyilatkozat meglétét.
16) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja
alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-10
17) A részenkénti II.2.5. pontban esetenként megadott „min.” ill. „max” értékek a Kbt. 77.§ (1) bek. szerinti
érvénytelenséget eredményező, ill. legkedvezőbb határértéknek minősülnek.
18)AK egyik rész tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pont szerinti érvénytelenségi okot.
19) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

