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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421981-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2018/S 187-421981

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon:  +36 52512700/72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu/

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000662372018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000662372018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-482/2018.: Eszközbeszerzés (IRONHEART)
Hivatkozási szám: EKR000662372018

mailto:dokaedit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000662372018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000662372018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000662372018/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
38000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” c. GINOP-2.3.2-15-2016-00043 sz.
projekt keretében eszközök beszerzésére nyert el európai uniós támogatást. A projekt keretében beszerzendő
eszközök:
1. rész: Mobil kémiai elszívófülke
2. rész: Sejtszámláló és képalkotó készülék
3. rész: DNS-RNS dekontaminációs fülke
4. rész: VEVO 770 készülékhez RMV 710B és RMV 707B kiegészítők
5. rész: Szívizom kontraktilitás mérő rendszer
6. rész: Laboratóriumi víztisztító készülék
7. rész: Multifunkciós mikroplate reader
8. rész: Klinikai kémiai automata
9. rész: Tudományos-kutató munkára alkalmas Videó-EEG rendszer

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:
Mobil kémiai elszívófülke
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38550000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Biofarmácia Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya mobil kémiai elszívófülke beszerzése. A beszerzés magában foglalja a
betanítást, szállítást és üzembe helyezést is.
Mennyisége:
1. rész: 1 db mobil kémiai elszívófülke
A készülék legyen csendes, a működés zajszintje ne haladja meg a 70 dB (értékelési szempont).
Jótállás időtartama: 12 hónap.
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Működő eszköz zajszintje (20 és 70 dB között) / 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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: Az 1. értékelési részszempont és az ajánlati ár esetén fordított arányosítás alkalmazandó, a
„Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentumban szereplő képlet szerint.
Működő eszköz zajszintje: a pontszámítás alapját szolgáló minimális (legkedvezőbb) érték: 20 dB vagy
alacsonyabb (Pmax=10 pont), a maximális (legkedvezőtlenebb) érték: 70 dB (Pmin=0 pont).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sejtszámláló és képalkotó készülék
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38434550

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Biofarmácia Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya sejtszámláló és képalkotó készülék beszerzése. A beszerzés magában
foglalja a betanítást, a szállítást és üzembe helyezést is.
A készülék sejtszámláló algoritmusának köszönhetően az emlős sejtek pontos sejtszám meghatározása
legfeljebb 60 mp alatt (értékelési szempont) történjen.
Mennyisége:
2. rész: 1 db sejtszámláló és képalkotó készülék
Jótállás: 12 hónap.
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A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék 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: Pontos sejtszám meghatározás ideje 50-60 μm átmérőjű sejtekre 10^4 -10^7 db sejt/
ml tartományba eső sejtkoncentrációnál (min. 60 s, max. 1 s vagy annál rövidebb) / 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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: Az 1. értékelési részszempont és az ajánlati ár esetén fordított arányosítás alkalmazandó, a
„Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dok-ban szereplő képletek szerint.
Pontos sejtszám meghatározás ideje 50-60 μm átmérőjű sejtekre 10^4 -10^7 db sejt/ml tartományba eső
sejtkoncentrációnál. Minimum 60 s (Pmin=0), maximum 1 s (Pmax=10, az 1 s vagy annál rövidebb vállalás
esetén).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
DNS-RNS dekontaminációs fülke
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33191000
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi szerződés, amelynek tárgya DNS/RNS UV-dekontaminációs fülke beszerzése. A beszerzés
magában foglalja a betanítást, a szállítást és üzembe helyezést is.
A DNS/RNS UV- cleaner boksz - PCR fülke DNS és RNS munkák tiszta térben történő végzésre alkalmas
legyen.
Mennyisége:
3. rész: 1 db DNS/RNS UV-dekontaminációs fülke
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Jótállás: min. 12 hónap (ezt meghaladó vállalás értékelési részszempont).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék 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: Jótállás időtartama (mint. 12 hónap, maximum 36 hónap) / 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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás, a jótállás esetén egyenes arányosítás alkalmazandó, a
„Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentumban szereplő képletek szerint.
Jótállás időtartama: minimum 12 hónap (Pmin=0 pont), maximum 36 hónap (Pmax=10 pont, 36 hónapot elérő
vagy magasabb vállalás esetén).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
VEVO 770 készülékhez RMV 710B és RMV 707B kieg.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38520000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.
98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nagyfelbontású in vivo képalkotó rendszer berendezésekre szóló adásvételi szerződés, amelynek tárgya VEVO
770 képalkotó rendszer alkatrészei, kiegészítő berendezései beszerzése.
4. rész: 1 db RMV^TM 710B HFR szkennelő egység (valós idejű, patkány és hasonló méretű laborállat)
és 1 db RMV^TM 707B HFR szkennelő egység (valós idejű egér, illetve egyéb kisállat) echokardiográfiás
képalkotásához.
Speciális felhasználási lehetőségek: parasternalis long axis, parasternalis short axis, EKV képalkotás egér (és
egyéb kisállat) szívbetegségeinek vizsgálata során.
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Jótállás: 12 hónap
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
II.2.14. pont folytatása:
1. Képfrissítés - RMV^TM 710B HFR: minimum 50 kép/másodperc (Pmin=0 pont), maximum 100 kép/
másodperc (Pmax=10 pont, a 100 kép/másodpercet elérő vagy meghaladó vállalás esetén).
2. Képfrissítés - RMVTM 707B HFR: minimum 80 kép/másodperc (Pmin=0 pont), maximum 120 kép/másodperc
(Pmax=10 pont, a 120 kép/másodpercet elérő vagy meghaladó vállalás esetén).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Képfrissítés - RMV^TM 710B HFR: minimum 50 kép/másodperc (Pmin=0),
maximum 100 kép/másodperc (Pmax=10, a 100 kép/másodpercet elérő vállalás esetén) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Képfrissítés - RMV^TM 707B HFR: minimum 80 kép/másodperc (Pmin=0),
maximum 120 kép/másodperc (Pmax=10, a 120 kép/másodpercet elérő vállalás esetén) / Súlyszám: 5
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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.



HL/S S187
28/09/2018
421981-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7 / 19

28/09/2018 S187
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 19

Ért. módszerek:
Ajánlati ár esetén fordított arányosítás, az 1-2. részszempont esetében egyenes arányosítás, a „Tájékoztató
ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentumban szereplő képletek szerint.
Karakterkorlát miatt továbbiakat lásd II.2.4) pontban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szívizom kontraktilitás mérő rendszer
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38550000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék (4032
Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya szívizom kontraktilitás mérő rendszer beszerzése.
A berendezés alkalmas izolált szívizomsejtek (egyetlen szívizomsejt) kontraktilitásának mérésére. A készülék
alkalmas arra, hogy ennek érdekében a rögzített sejtet különböző Ca2+ koncentrációjú tartalmú oldatokba
lehessen átmozgatni (megfelelő szervkád elrendezés) és a mérést ilyen körülmények között elvégezni (erő-
Ca2+ összefüggés meghatározása). Az eszköz ezeknek megfelelően képes a kontraktilis erő-intracelluláris
Ca2+ koncentráció függvényében történő mérésére.
Mennyiség:
5. rész: 1 db szívizom kontraktilitás mérő rendszer
Jótállás: 12 hónap (értékelési részszempont).
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
II.2.14. pont folytatása:
1. Jótállás időtartama: minimum 12 hónap (Pmin=0 pont), maximum 36 hónap (Pmax=10 pont, 36 hónapot elérő
vagy maghaladó vállalás esetén).
2. Szarkomerhossz mérés frekvenciája: minimális érték: 100 Hz (Pmin=0 pont), maximális érték: 1000 Hz, vagy
gyorsabb (Pmax=10 pont).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Szarkomerhossz mérés frekvenciája (minimális érték: 100 Hz, maximális érték:
1000 Hz vagy gyorsabb) / 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
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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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás, az 1. és 2. értékelési részszempont esetén egyenes
arányosítás módszere alkalmazandó, a „Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentumban
szereplő képletek szerint.
Karakterkorlát miatt továbbiakat lásd II.2.4) pontban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi víztisztító készülék
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék (4032
Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya laboratóriumi víztisztító készülék beszerzése. A beszerzés magában
foglalja a betanítást, szállítást és üzembe helyezést is. A készülék falra szerelhető kell, hogy legyen (az ehhez
szükséges kiegészítőket a készülék tartalmazza).
Mennyisége:
6. rész: 1 db laboratóriumi víztisztító készülék.
Jótállás: 12 hónap
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
II.2.14. pont folytatása:
1. A készülék nyomásfokozóval elért (nem gravitációs) nyomása a külső (kifolyási) ágon: 0 bar (Pmin=0 pont)
és 2 bar (Pmax=10 pont, 2 bar vagy nagyobb érték esetén) tartományban.
2. A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata: 25 l (25 liter, Pmin=0 pont) és 50 l (Pmax=10 pont, 50 l vagy
nagyobb érték esetén) tartományban.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A készülék nyomásfokozóval elért (nem gravitációs) nyomása a külső (kifolyási)
ágon (0 bar és 2 bar tartományban). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A készülék tisztavíz tároló tartályának térfogata (minimum 25 liter, maximum 50 liter
tartományban) / 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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás, 1-2. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás, a
„Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentumban szereplő képletek szerint.
Karakterkorlát miatt továbbiakat lásd II.2.4) pontban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Multifunkciós mikroplate reader
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38550000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék (4032
Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya multifunkciós mikroplate reader beszerzése. A berendezés alkalmas
mikroplétekben lévő folyadékok fluoreszcencia- és lumineszcencia mérésének biztosítására.
Mennyisége:
7. rész: 1 db multifunkciós mikroplate reader
Jótállás: 12 hónap
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A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
II.2.14. pont folytatása:
1. Injektor holttere (egy injektálási ciklus során elvesztett minta térfogata): 10 mikroliter, vagy alacsonyabb érték
esetén, Pmax=10 pont) és 50 mikroliter (Pmin=0 pont, 50 mikroliter érték esetén) tartományban.
2. Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság függvényében. Pmin=0 pont: nincs ilyen funkció,
Pmax=10 pont: van ilyen funkció az ajánlott eszközben.
3. Lyukanként több pontos mérési lehetőség (Well scanning): minimális érték 1 mérési pont (Pmin=0 pont,
egyetlen ponton történő mérés lehetősége a lyukon belül, 96 lyukú pléten) és 1000 mérési pont (Pmax=10 pont,
1000 programozhatóan különböző mérési pont, vagy magasabb érték esetén lyukanként, 96 lyukú mikropléten).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Injektor holttere (egy injektálási ciklus során elvesztett minta térfogata): 10 mikroliter
és 50 mikroliter pont tartományban / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Automatikus optikai úthossz beállítás a folyadékmagasság függvényében (nincs
ilyen funkció/van ilyen funkció) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Lyukanként több pontos mérési lehetőség (Well scanning) (1 mérési pont és 1000
mérési pont között) / 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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás, az 1. értéklelési részszempont esetén fordított arányosítás,
a 2. értékelési részszempont esetén pontkiosztás, a 3. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás, a
„Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési dokumentumban szereplő képletek szerint.
Karakterkorlát miatt továbbiakat lásd II.2.4) pontban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Klinikai kémiai automata
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Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38550000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék (4032
Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya klinikai kémiai automata beszerzése. A beszerzendő eszköz képes
szokványos vérvételi csövek kezelésére, azokból automatikus mintavételre és előre programozott kémiai
reakciók elvégzésére, detektálására. Ehhez olyan folyadék edényekkel látható el, melyekből adott térfogatok
kivételére és reakciótérbe juttatására képes programozható módon.
Mennyisége:
8. rész:1 db klinikai kémiai automata.
Jótállás: 12 hónap
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
II.2.14. pont folytatása:
1. Az automata képes fluoreszcencia polarizációs módszer alapján történő mérésre (Pmin=0 pont: nem képes
ilyen mérésre, Pmax=10 pont: az ajánlatban szereplő eszköz képes ilyen mérés elvégzésére).
2. Az automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+, Cl-. Li+) mérésére. Az érték
darabszámmal fejezendő ki (a fenti ionok közül hány mérésére képes). A minimális érték 0 db (Pmin=0 pont, az
ajánlott konfiguráció nem alkalmas a fenti ionok mérésére), a maximális érték 5 db (Pmax=10 pont, az ajánlott
konfiguráció mind az 5 fenti ion mérésére alkalmas).
3. A méréseket (ISE kivételével) egyszer használatos küvetták használatával végzi (képesség). Pmin=0 pont,
ha a küvettás mérés lehetősége nem adott és Pmax=10 pont, ha erre adott a lehetőség.
4. A szállított konfigurációban szereplő nyitott csatornák száma: minimális érték 5 db (Pmin=0 pont, az ajánlat
5 db nyitott csatornát biztosít), a maximális érték 25 db (Pmax=10 pont, a gyártó legalább 25 nyitott csatornát
biztosít).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az automata képes fluoreszcencia polarizációs módszer alapján történő mérésre
(nem képes ilyen mérésre/képes ilyen mérésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Az automata (kiszállított állapotában) alkalmas ionok (Ca2+, Na+, K+, Cl-. Li+)
mérésére (0 db, 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A méréseket (ISE kivételével) egyszer használatos küvetták használatával végzi
(küvettás mérés lehetősége nem adott / adott) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A szállított konfigurációban szereplő nyitott csatornák száma (min. 5 db, max. 25 db
vagy több) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
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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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás; 1. és 3. értékelési részszempont esetén pontkiosztás, 2.
és 4. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás, a „Tájékoztató ajánlattételhez” c. közbeszerzési
dokumentumban szereplő arányosítás képletek szerint.
Karakterkorlát miatt továbbiakat lásd II.2.4) pontban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Tudományos-kutató munkára alk. Videó-EEG rendszer
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33121100
38000000
48151000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Tanszék (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya tudományos-kutató munkára alkalmas Videó-EEG rendszer beszerzése.
A beszerezni kívánt eszköz alkalmas arra, hogy a vizsgálatba bevont betegek fejére helyezett elektródák
segítségével az agy felszíni potenciál változásait rögzítse. Ezen regisztrátumok elektroencefalogramként
(EEG) ismertek. Az eszköz az EEG jeleket és a betegről a regisztrálás alatt készült videó felvételt a technikai
specifikációban leírt módon, tudományos értékelésre alkalmas formában és pontossággal képes rögzíteni és
támogatni az értékelést.
Mennyisége:
9. rész: 1 db tudományos-kutató munkára alkalmas Videó-EEG rendszer
Jótállás: 12 hónap.
A beszerzés magában foglalja az eszköz megrendelő telephelyére szállítását, beüzemelését és a beüzemelést
követően 1 fő betanítását (melyre 8 óra időtartamban kell lehetőséget biztosítani).
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Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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:
A beszerzés a „Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” című, GINOP-2.3.2-15-2016-00043 számú
európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Jelen eljárási részben szereplő termék a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 2. § (3) pontja alapján orvostechnikai
eszköznek minősül, ezért a 6. § (3) bekezdése alapján az értékelés szempont a legalacsonyabb ajánlati ár.

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:
Valamennyi rész esetén irányadó 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. 74. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok (62. §) hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. 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. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésére figyelemmel az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem
állását igazolnia a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatában. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. alapján, amennyiben az ajánlatban
benyújtják a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat, akkor azok ismételt benyújtására ajánlatkérő nem hívja
fel az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbbnek ítélt egy vagy több ajánlattevőt, és szükség szerint
rendel el hiánypótlást vagy felvilágosítást kérést.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a
321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §,12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem
állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevő(k) valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának
napjánál. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.1.2) pontban.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.1.) pont folytatása:
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban
való felhasználás céljára állították ki.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján azon kizáró okok igazolása esetén, melyre az
EKR-ben létezik elektronikus űrlap, ajánlattevőknek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap kitöltése útján
kell azt az ajánlat részeként megtennie. Ebből kifolyólag a kizáró okok igazolására vonatkozó nyilatkozatokat
(ahol lehetséges) az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában kell megtenni.
A kizáró okok és azok igazolási módja valamennyi közbeszerzési eljárási részre vonatkoznak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
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Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére, az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlattevő által az ajánlatban vagy az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívásra az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.
(X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
(lásd felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző hat évből származó szállításainak ismertetését,
referenciaigazolásokat illetve referencia nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek.
szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja „év-hónap-nap” formátumban, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a szállítás mennyisége (darabszáma illetve
a referencia követelménynél előírt műszaki paraméterei), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a 4. rész kivételével valamennyi rész keretében 1-1 db
eszköz kerül beszerzésre, így Ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni.
Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a
teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
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.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. alapján, amennyiben az ajánlatban
benyújtják az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat, akkor azok ismételt benyújtására ajánlatkérő nem hívja
fel az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbbnek ítélt egy vagy több ajánlattevőt, és szükség szerint
rendel el hiánypótlást vagy felvilágosítást kérést.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint
amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,
az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, miszerint ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (lásd VI.5) pontot) visszafelé számított
legfeljebb 6 éven belül megkezdett és legfeljebb három évben (36 hónapban) befejezett, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbi tárgyban megadásra került összegű vagy mennyiségű
referenciával (áfa nélküli összegben):
A referenciák összege az 1-3., 5-9. eljárási részek esetén legalább érje el az alábbi értékeket:
— 1. rész esetén: nettó 700 000 Ft
— 2. rész esetén: nettó 3 000 000 Ft
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— 3. rész esetén: nettó 400 000 Ft
— 5. rész esetén: nettó 14 000 000 Ft
— 6. rész esetén: nettó 1 000 000 Ft
— 7. rész esetén: nettó 10 000 000 Ft
— 8. rész esetén: nettó 21 000 000 Ft
— 9. rész esetén: nettó 8 000 000 Ft
Az 1-3., 5-9. rész esetén az elfogadott referencia tárgyai az alábbiak lehetnek:
— 1. rész esetén: mobil kémiai elszívófülke szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 2. rész esetén: sejtszámláló és képalkotó készülék szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 3. rész: DNS/RNS UV dekontaminációs fülke szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia
— 5. rész esetén: izom kontraktilitás, vagy intracelluláris Ca2+ koncentráció mérésére alkalmas rendszer
szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 6. rész esetén: laboratóriumi víztisztító készülék szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia
— 7. rész esetén: multifunkciós mikroplate reader szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia
— 8. rész esetén: klinikai kémiai automata készülék szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia
— 9. rész esetén: videó-EEG rendszer és/vagy alkatrészei szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia
A 4. rész esetén a referencia követelmény: legalább 1 db nagyfelbontású in vivo képalkotó rendszer és/vagy
képalkotó rendszer alkatrészei, kiegészítő berendezései szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia.
Az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti
referencia bemutatásával is igazolható, vagyis a kért érték (mennyiség) több referencia összértékével
(összmennyiségével) is teljesíthető. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán
kívül egyéb szállításokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített
szállítások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, a referenciaigazolásban/ nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi
figyelembe.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség
van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M1) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén: AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, kifiz., elszámolás pénzneme: HUF. AT egy
számla kiállítására jogosult, a szerz. szerint. A kifiz-re a Kbt. 135. § (1), (6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-
ben foglaltak alapján kerül sor, 30 napos fiz. határidővel. A vételár kifiz-e a II.2.13) szerinti támogatásból
utófinanszírozással történik. A részletes fiz. feltételeket a szerződésterv. tartalmazza. További jogszabályok: Art.
36/A.§., Ptk. 6:155.§ (1)-(3) bek.
Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi (alapja az érintett áru nettó
ellenértéke, mértéke 1 %/nap, max. 15 napig), és meghiúsulási kötbér (alapja az érintett áru nettó ellenértéke,
mértéke 25 %) fizetésére köteles. Kötbérmax. elérése esetén AK jogosult elállni a szerződéstől vagy felmondani
azt. AK a nap fogalmán naptári napot ért.
Jótállás időtartama: a II.2.4. pont szerint, egyes esetekben értékelési szempont.
További feltételek a szerződéstervezet szerint.
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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: 31/10/2018
Helyi idő: 11:00

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 időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/10/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-
ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
1. AK jelen eljárás ajánlattételi felhívását közvetlenül, írásban,EKR-en keresztül elektronikus úton küldi meg az
AT-k részére.
2. Az ajánlat elkészítésére a 424/2017.(XII.19.) Kr. irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://
ekr.gov.hu) nyújthatók be. A Kbt. 47.§(2), és a EKR. r. 10.§(1) bek alapján, a dok.-ok benyújthatók az EKR-

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával v. ha elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre- a papíralapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi
költség AT-t terheli.
3. Ha 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.
4. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell az AT és
kapacitást bizt. szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Ha a
cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a köt.vállaló aláírását is tartalmazó,
legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), valamint részenként a Kbt. 66. § (6) a)-b) és a 67. § (4) bek.
vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat - ha releváns - részenként csatolandó.
7. Adható pontszám alsó-felső határa valamennyi rész esetén: 0-10 pont.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35.§). A
424/2017.(XII.19.) Kr. 13. § (3)bek. alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§(2)
bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, h. a közös
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
10. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a
Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi
eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
11. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bek-e szerinti összes adatot.
12. AT-nek részenként csatolnia kell a megajánlott termékek magyar nyelvű, a műszaki leírásában és a szerz.
feltételekben foglalt AK-i előírásokra tett termékleírását, amelyből AK egyértelműen meg tudja állapítani, hogy
az AT melyik gyártó mely típusú termékét ajánlotta meg (konkrét típusmegjelölés szükséges), valamint meg kell
adnia a megajánlott termék származási helyét is. A termékleírásból ki kell derülnie, hogy a megajánlott termék
megfelel-e a közbesz-i dok-ban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. AK a Kbt. 71. § (8) b)-
ban foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a megajánlás jelentős, nem hiánypótoltatható részének tekinti a gyártó
és a termék típusának megnevezését, illetve az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat. AT csatolja
továbbá a 4. rész esetén a megpályázott eljárási részben szereplő termékek tételes árazott árajánlatát.
13. AK szerződéskötési feltételként írja elő a CE megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű, elismert,
akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány vagy gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat
meglétét a megajánlott eszközökre vonatkozóan.
14. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k tekintetében.
Folyt. VI.4.3-ban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
17. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: 00707.
18. Kizárólag gyári, új eszköz ajánlható meg.
19. Jelen eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. hatálya alá tartozik. A IV.2.6) pontban lévő ajánlati kötöttség ideje:
a Kbt. 81. § (11) alapján az ajánlattételi határidőt követő 60. nap.
20. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Műszaki leírás
tartalmazza. AK a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 46. § (3) alapján. Az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában kell bizonyítania.
21. AK egyetlen eljárási rész esetén sem alkalmazza a Kbt. 75. § (6)-ban foglalt eredménytelenségi okot.
23. A 4. és 9. részben a megajánlás alátámasztása érdekében nyilatkozni kell a kompatibilitás vállalásáról.
24. Irányadó jog: AF feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok.

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 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
26/09/2018
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