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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526670-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Mérőműszerek
2017/S 250-526670

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/115
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
AK01719
Kassai út 26. fszt.7. 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

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu/node/115
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

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-494 Adásvételi szerződés – Kémiai reaktorok és mérőberendezések beszerzése
Hivatkozási szám: DEK-494

II.1.2) Fő CPV-kód
38550000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
4 db mérőkészülék 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:
Molekulatömeg meghatározására alkalmas berendezés beszerzése
Rész száma: 1

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:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db hőmérsékletkülönbség mérésén alapuló gőznyomás ozmométer és
a mérések kiértékeléséhez szükséges szoftvercsomag beszerzés.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást (3 fő részére 1 munkanap terjedelemben) is.
Minimum követelmények:
— Vizes és organikus közegű mintákon egyaránt legyen használható,
— Alsó koncentráció méréshatár (minimum): toluol: 10-4 Mol/kg; víz: 10-3 Mol/kg,
— Meghatározható molekulatömeg felső határa vizes közegben legalább 4000 Da, szerves közegben legalább
40 000 Da,
— Ozmolalitás méréstartomány legalább 2 000 mOsmol,

— A mérőcella hőmérséklete +40 oC és +115 oC tartományban 1 oC lépésenként állítható,

http://www.unideb.hu
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— A mérőrendszer automatikus beállítása,
— Rövid mérési idő (legfeljebb 5 perc mintánként),
— Kalibrációs közeg: benzil,
— Külső egység analóg kimenettel, digitális kijelzővel és szoftverrel készülék irányításra / adatkezelésre /
kiértékelésre.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A mérőcella hőmérsékletének felső értéke min. 115°C – max. 125°C / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Meghatározható molekulatömeg felső határa szerves közegben min. 40 000 Da, max.
50 000 Da / 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:
Áramlásos rendszer beszerzése
Rész száma: 2

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:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db áramlásos reaktor beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást (3 fő részére 1 munkanap terjedelemben) is.
Kompatibilitás: A rendszer nagynyomású standard gázpalackokkal legyen kompatibilis, amelyek tartalma: CO2/
H2/N2.
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Minimum követelmények:
1. Reaktorrendszer:
– Legalább 150 bar nyomás alatt működő áramlásos reaktoregység, automatikus nyomásszabályozó
egységgel.
– Különböző mennyiségű, szilárd halmazállapotú anyag felfűtésére alkalmas teret biztosít.
– Heterogén reakciók kivitelezésére alkalmas, de rendelkezik homogén reakcióknak teret adó csőreaktor-
résszel is.
– A reaktortér rozsdamentes acélból készüljön.

– Legalább 400 oC hőmérsékletre fűt.
2. Anyagbeviteli egység(ek)
– Nagynyomású folyadékpumpa, áramlási sebesség tartomány: min. 1-5 mL/perc.
– Legalább két különböző gáz egyidejű, szabályozható mennyiségű, nagynyomású palackból történő
bevezetésére alkalmas gáztovábbító egység.
– A felhasználható gázok esetén hidrogénre és nitrogénre vonatkozóan legalább 30-100 mL/perc, míg szén-
dioxid esetén legalább 30-60 mL/perc.
– A különböző bevivendő anyagok keverésére alkalmas egységgel rendelkezik.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A nagynyomású folyadékpumpa teljesítménye min. 150 bar – max. 200 bar /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A reaktoregység működési hőmérséklete min. 400 °C – max. 450°C / 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:
Nagy nyomáson és magas hőmérsékleten működő BATCH rendszer beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
39341000
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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:
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.
Minimum követelmények:
– használatra kész kompakt alapú, levehető fejes labor reaktor.
– anyaga: nedvességgel érintkező részek T316SS szerkezeti anyagból, külső csatlakozók T316SS szerkezeti
anyagból.

– üzemi nyomás ≈ 200 bar, üzemi hőmérséklet ≈ 350 oC, reaktor térfogat ≈ 300 és 600 mL.
– reaktor töltőfej egységgel szemben támasztott követelmények:
– gáz/folyadék mintavevő csonk szelepekkel és merülőcsővel.
– nyomásmérő óra, SS, 0-200 bar (0-3000 psi).
– hasadótárcsa, INCONNEL, előre domborított, 200 bar.
– gáz eleresztő csonk, szeleppel.
– J-típusú hőelem.
– mágneses meghajtás, 16 in-lb, T316 gázbevezetés keverőszárral és keverőlapáttal.
– előkészítés víz- vagy gáz-hűtéshez.
– katalizátor adagoló eszköz.
– változtatható sebességű motor.
– elektromos alumínium fűtőblokk, ABH, legfeljebb 300 W teljesítményű (alacsony hőmérséklet tartására is
alkalmas), 230 V (kontrollerről vezérelhető).
– kontroller: digitális nyomás kijelző, digitális hőmérséklet szabályzó-kijelző, digitális fordulatszám szabályzó-
kijelző, RS 232 csatlakozó.
– üzembiztos működtetéshez szükséges szerelvények: 300 és 600 mL-es edény, bevezető szár, merülőcső,
hűtőspirál, hőelem 7-1/2.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Működési hőmérséklet min. 350 °C – max. 400°C / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Üzemi nyomás min. 200 bar – max. 300 bar / 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
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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:
Elektrokémiai berendezés beszerzése
Rész száma: 4

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:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szoftverrel ellátott ciklikus voltammetriás mérőberendezés
beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, beüzemelést és oktatást (3 fő részére 2 munkanap terjedelemben) is.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A készülék magában foglalja a potenciosztát / galvanosztát egységet, a cella állványt, az elektródok tartására
szolgáló teflon cellafeltétetet, és alapfelszerelésként üveg-szén és platina elektródokat és az alapvető
elektrokémiai mérésekhez szükséges tartozékokat.
Minimum követelmények:
– a készülékhez tartozzon elektrolizáló cella, termosztálható elektrolizáló cella és kistérfogatú minták
analizálására alkalmas mikrocella.
– a cellafedél kompatibilis legyen minden munka és referencia elektróddal.
– kapcsolható legyen manuális vagy távvezérelt szabályozó a gázöblítés beállításara.
– a mágneses kevertető kézi vagy távvezérelt legyen, min. 16 féle keverési sebességgel (50–800 rpm).
– a cella közvetlenül kapcsolható legyen más elektrokémiai vezérlőkhöz (pl. voltammetriás készülékhez,
elektrokémiai analizátorhoz).
– a szoftver alkalmazható legyen egy- vagy több elektronátmenetes elektrokémiai reakciók, és első vagy
másodrendű homogén reakciók szimulálására.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A mágneses keverő max. 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
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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:
1-4. 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
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
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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:
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 (év, hó, nap),
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.
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 3 130 000 Ft értékű Molekulatömeg meghatározására alkalmas berendezések
szállításából származó referenciával
II. rész tekintetében: nettó 16 000 000 Ft Áramlásos rendszerek szállításából származó referenciával
III. rész tekintetében: nettó 4 000 000 Ft Nagy nyomáson és magas hőmérsékleten működő BATCH rendszerek
szállításából származó referenciával
IV. rész tekintetében: nettó 9 000 000 Ft Elektrokémiai berendezések szállításából származó referenciával
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe.
M2) ha a magyar nyelvű termékleírás alapján a megajánlott termék nem felel meg mindegyik, a műszaki
leírásban a megpályázni kívánt részre vonatkozóan meghatározott követelménynek.
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:
1-4. 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 1-4.
rész: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap. A késedelmi kötbér
maximális összege a nettó vételár 15 %-a. 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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/02/2018
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: 05/04/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 05/02/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. fszt.7.
iroda).
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 AT-nek elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi
határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/115.
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 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.

http://kancellaria.unideb.hu/node/115
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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.
14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell szakmai ajánlatát, melynek részét képezi 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
Pontkiosztás módszertan: fordított arányosítás: valamennyi rész „ajánlati ár”.
Egyenes arányosítás:, 1.rész 1. és 2., 2. rész 1. és 2.; 3. rész 1 és 2.; 4. rész 1.
AK a Kbt. 77. § (1) bek szerint meghatározott minőségi kritériumokat amelyeknél kevesebb megajánlás
érvénytelenséget vonhat maga után, ill. amelyeknél kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontot adja.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy a nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)
pontját.
18) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (l.sz. 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:
28/12/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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