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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118178-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2017/S 063-118178

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 048-087795)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy-Stieber Elek
Telefon:  +36 52512700-74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kancellaria.unideb.hu

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

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés biológiai képalkotó eszközök beszerzésére.
Hivatkozási szám: DEK-417/2016

II.1.2) Fő CPV-kód
38000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés biológiai képalkotó eszközök beszerzésére.
1. rész: 1 darab In Vivo Kisállat Képalkotó rendszer.
2. rész: 1 darab High Content Analysis rendszer.
3. rész: 1 darab Téremissziós Pásztázó Elektronmikroszkóp sorozatmetszet képalkotás szoftveres
támogatással és 3D rekonstrukciós szoftverrel.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

29/03/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 048-087795

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama:
A következő helyett:
Az időtartam hónapban: 4
Helyesen:
Az időtartam hónapban: 7
Szakasz száma: II.2.7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama:
A következő helyett:
Az időtartam hónapban: 2
Helyesen:
Az időtartam hónapban: 5
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
(...)
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. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé
számított megelőző három évből közbeszerzés tárgya – biológiai képalkotó eszközök – szerinti szállításainak
ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
(...)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
— az 1. rész esetén biológiai képalkotó eszközök értékesítésére vonatkozó összesen legalább nettó 110 400
000 HUF értékű vagy 1 db nettó 88 320 000 HUF értékű biológiai képalkotó eszköz értékesítésére vonatkozó
referenciával;
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— a 2. rész esetén biológiai képalkotó eszközök értékesítésére vonatkozó összesen legalább nettó 126 735
000 HUF értékű vagy 1 db nettó 101 388 000 HUF értékű biológiai képalkotó eszköz értékesítésére vonatkozó
referenciával;
— a 3. rész esetén biológiai képalkotó eszközök értékesítésére vonatkozó összesen legalább nettó 170 800
000 HUF értékű vagy 1 db nettó 136 640 000 HUF értékű biológiai képalkotó eszköz értékesítésére vonatkozó
referenciával.
(...)
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
(...)
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. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé
számított megelőző három évből közbeszerzés tárgya – 1. rész:In Vivo Kisállat Képalkotó rendszer, 2. rész:
High Content Analysis rendszer, 3. rész: Téremissziós Pásztázó Elektron mikroszkóp – szerinti szállításainak
ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referencia igazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya,az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
(...)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
— az 1. rész esetén In Vivo Kisállat Képalkotó rendszer értékesítésére vonatkozó összesen legalább nettó 110
400 000 HUF értékű vagy 1 db In Vivo Kisállat Képalkotó rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával;
— a 2. rész esetén High Content Analysis rendszer értékesítésére vonatkozó összesen legalább nettó 126 735
000 HUF értékű vagy 1 db High Content Analysis rendszer értékesítésére vonatkozó referenciával;
— a 3. rész esetén Téremissziós Pásztázó Elektron mikroszkóp értékesítésére vonatkozó összesen legalább
nettó 170 800 000 HUF értékű vagy 1 db Téremissziós Pásztázó Elektron mikroszkóp értékesítésére
vonatkozóreferenciával.
(...)
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Valamennyi rész esetén: AK részszámlázási és előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. Minden rész esetén
1 db szla nyújtható be. A szerz.,az elszámolás,a kifizetés pénzneme HUF. A szla kifizetése utófinanszírozással
történik figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre. A beszerzés GINOP 2.3.3-15-2016-00003 sz.
pályázati forrása terhére valósul meg. Tám. intenzitása 100 %.A szerz. alapján történő kifizetés a Kbt.135.§(1),
(6), és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-iben a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel,a
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára figyelemmel történik. Késedelem esetén az AK a Ptk. 6:155.§ szerinti
mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Késedelmes telj.esetén AT késedelmi kötbér fizetésére
köteles,mértéke 1 %/nap,alapja a nettó vételár. A késedelmi kötbér max. összege a nettó vételár 15 %-a.AT
nem teljesítése esetén AK az áru nettó vételárának 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
Jótállás:1.rész 12 hó;2.rész 12 hó;3. rész min.24 hó.
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Helyesen:
1-2.rész esetén: AK részszámlázási lehetőséget biztosít.3. rész esetén nem biztosít.1-2. rész esetén 2 db
szla nyújtható be. A 3.rész esetén 1 db szla nyújtható be. A szerz.,az elszámolás,a kifizetés pénzneme
HUF. A szla kifizetése utófinanszírozással tört. figyelemmel a 272/2014.(XI.5.)Kr-re. A beszerzés
GINOP2.3.3-15-2016-00003 sz. pályázati forrása terhére valósul meg. Tám. intenzitása 100 %.A szerz. alapján
történő kifizetés a Kbt.135.§(1),(6), és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.-iben a szla kézhezvételétől számított 30
napos fizetési határidővel,a 2003: XCII.tv.36/A.§-ára figyelemmel történik. Késedelem esetén az AK a Ptk.
6:155.§szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Késedelmes telj.esetén AT késedelmi kötbér
fizetésére köteles,mértéke 1 %/nap,alapja a nettó vételár. A késedelmi kötbér max. összege a nettó vételár
15 %-a. ATnem teljesítése esetén AK az áru nettó vételárának 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre
jogosult. Jótállás:1.rész 12 hó;2.rész 12 hó;3. rész min.24 hó.
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
—.
Helyesen:
21. AK egyik részajánlati kör vonatkozásában sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő egyúttal módosítja a lenti közbeszerzési dokumentumokat:
— DEK-417 Adásvételi szerződéstervezet,
— DEK-417_Iratminták,
— DEK-417 műszaki leírás és értékelési szempontok 1. rész,
— DEK-417 műszaki leírás és értékelési szempontok 2. rész,
— DEK-417 műszaki leírás és értékelési szempontok 3. rész.
A változásokat Ajánlatkérő korrektúrával jelzi.


