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Ajánlattételi felhívás

Központi költségvetési szervEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.unideb.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

DEK-502_Molekuláris biológiai vizsgálóműszerekKözbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000705772018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Csepregi Judit

csepregi.judit@fin.unideb.hu +36 52512700-73061

Egyéb:



EKR000705772018

A beszerzés tárgya, mennyisége: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db NanoDrop One berendezés beszerzése a Debreceni 
Egyetem Fogorvostudományi Kar részére. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Alapvető műszaki jellemzők: -
A méréshez nem szükséges mikroküvetta, speciális hegy, vagy mikrokapilláris, vagy egyéb hardveres kiegészítő -A minta letörlése 
egyszerűen, laboratóriumi papírvattával történjen -Detektor típusa: 2048 - elemű CMOS lineáris képszenzor. -Fényforrás: Xenon 
villanólámpa -Színes, minimum 1280x800 felbontású laborkesztyűvel is működtethető érintőképernyő -Számítógép nélküli működtetés 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38434540-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - NanoDrop One berendezés beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:120vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

38434540-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Oktatás

Árubeszerzés

DEK-502_Molekuláris biológiai vizsgálóműszerek beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00022 sz. 
projekt keretében

A beszerzés tárgya, mennyisége: Molekuláris biológiai vizsgálóműszerek beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00022 sz. projekt 
keretében az alábbi részekre bontva: 1. rész: 1 db NanoDrop One berendezés beszerzése 2. rész: 1 db Reométer berendezés 
beszerzése 3. rész: 1 db PCR készülék beszerzése 4. rész: 1 db Western blot berendezés beszerzése 5. rész: 1 db Nitrogén tartály 
beszerzése 6. rész: 1 db Vízfürdő beszerzése

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
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Jelen felhívás V.2) pontjának folytatása: 15.AK, amennyiben az AT-k közötti sorrendet nem befolyásolja, több AT-t is felkérhet a Kbt. 69
.§(4) bek. szerint a kizáró okok és az alk. követelmények tekintetében a jelen felhí-vásban előírt igazolások benyújtására. 16.AK 
tájékoztatásul közli, hogy tárgyi eljárás a 272/2014. (XI.5.) Kr. hatálya alá tartozik. 17.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (8)
bek. teljesülése esetén AK köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 18.AK a Kbt. 75. § (6) bek. alapján rendelkezik arról, h. a 
nem alk. a Kbt. 75. § (2) e) pont-ját. 19.AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 113. § (2) bek. alapján az eljárásban kizárólag azok a 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az AK az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, 
amelynek az AK az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, ill. közösen részvételi jelentkezést 
benyújtani olyan gazda-sági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az AK az ajánlatok, illetve
részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, h. mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást 
megindító felhívást. 20.Amennyiben AT, alvállalkozó, v. az alk. igazolása tekintetében igénybe vett más szerve-zet az ajánlatban - 
átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használ-ni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat egy-szerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 21.
FAKSZ: Dr. Csepregi Judit,lajstromszám: 01020 22.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény 
meg-küldésének napján hatályos Kbt., a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 23.AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (
5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az 
ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

602. Ellenszolgáltatás teljes összege (Ft + Áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

beépített operációs rendszeren keresztül grafikus menü-rendszerrel -Ingyenes szoftverfrissítés USB-pendrive-on keresztül -
Rendelkezzen minimum 2 év gyári garanciával -Különálló folyadékoszlop-analizáló digitális képszenzor -Az USB-port(ok)on kívül 
Ethernet-port megléte, továbbá Bluetooth és Wifi kapcsolat lehetősége -Az érintőképernyő jobbra-balra tolható és dönthető is a 
megfelelő láthatóságért -Beépített (off-line) háttéranyagok, videók, animációk széles tárháza, troubleshooting guide -Automatikus 
mérési lehetőség a kar lehajtását követően A beszerzésre kerülő eszköz részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (
közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve 
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb 
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván 
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

Igen

Igen

1. Fényút hosszak száma (minimum 5 db, maximum 8 db) 40

Nem

Igen

120

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Reométer berendezés beszerzése a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar részére. A
beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Alapvető műszaki jellemzők: -Modulárisan bővíthető reométer (
UV-fényforrással, mikroszkóppal, párakamrával, por mérőcellával stb.) -Légcsapágyas technológia szinkron EC motorral, vertikális és 
horizontális kiegyensúlyozás a levegővel -Normal force – alkalmazással bővíthető a későbbiekben -A mérőfejek integrált automata 
azonosítóchipes azonosítással legyenek ellátva, mely tárol-ja az adott mérőfej pontos legyártott méreteit, sorozatszámát, s rendszer 
automatikusan azonosítja, elkerülendő a hibás mérőfej használatot, és a valótlan mérési adatokat. -AiO PC: cc. 24” monitor, i5 
processzor, 8 GB RAM, Win 10 O.S HDD 1TB -Rheométer vezérlőszoftver, mely alkalmas a készülékhez csatolandó UV-fényforrás 
vezérlésére is. -Beépített Applikációk, App Manger, mely révén a legfontosabb módszerek az induló kép-ernyőről elérhetőek, s azonnal 
indíthatóak -Client-Server strukturájú telepíthetőség. -Automatikus készülék, s mérőfej azonosítás, ingyenes szoftverfrissítés (min. 3 
évig) A beszerzésre kerülő eszköz részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az 
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a 
hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai 
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól 
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38428000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Reométer berendezés beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: egyenes arányosítás, 2. értékelési 
szempont, ár: fordított arányosítás.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00022

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

1. Forgató nyomaték (minimum 0,00001 mNm; maximum 180 mNm) 40
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38434540-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - PCR készülék beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési 
szempont, ár: fordított arányosítás.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

602. Ellenszolgáltatás teljes összege (Ft + Áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

120

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00022

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

604. Ellenszolgáltatás teljes összege (Ft + Áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db PCR készülék beszerzése a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar részére. A 
beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Alapvető műszaki jellemzők: • A blokkok száma 6 • A blokkokban 6 
különböző hőmérsékleti zóna állítható be • FAST kémia kompatibilitás • 6.5 VGA érintő képernyő, kijelző és vezérlő egység • 1. 
osztályú FDA minősítés orvos diagnosztikai in vitro felhasználásra A beszerzésre kerülő eszköz részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok részét képe-ző műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 
dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, 
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb 
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván 
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

Igen

Igen

1. Az eszköz kapacitása (minimum 80 db, maximum: 96 db) 20

2. Hőmérséklet pontosság (minimum 0,2 °C, maximum: 0,6 °C) 10

3. Hőmérsékleti egyenletesség (minimum 0,4 °C, maximum 1 °C) 10

Nem

Igen

120

Nem

Nem

Nem

Nem
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

903. Ellenszolgáltatás teljes összege (Ft + Áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Western Blot készülék beszerzése a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar részére. 
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Alapvető műszaki jellemzők: • Kis méretű géleken elválasztott fehérjék 
blottolása nedves körülmények között. • 60 perctől egész éjszakán át történő blottolási lehetőség • Tartozékok: puffer tank elektromos
kábeleket tartalmazó fedővel, nedves blot cella elektródákkal, 2 db géltartó kazetta, hűtő akku, blottoló szivacs. A beszerzésre kerülő 
eszköz részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képe-ző műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki 
engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az 
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az 
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy 
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38434540-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Western Blot készülék beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1-3 értékelési szempont: fordított arányosítás, 4. 
értékelési szempont, ár: fordított arányosítás.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00022

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

1. A készülékben használható gél szélessége (minimum 9,2 cm, maximum 10 cm) 5

2. A készülékben használható gél magassága (minimum 7 cm, maximum 7,5 cm) 5

Nem

Igen
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Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Nitrogén tartály beszerzése a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar részére. A 
beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Alapvető műszaki jellemzők: • Folyékony nitrogén kapacitása 35 liter • 
Statikus mintatárolási idő minimum: 130 nap • Külső borítás bordázott, nagy szilárdságú alumínium test • A nitrogén tartály rekeszei 
alkalmasak számítógépes minta nyilvántartásra • Zárható tartály fedő A beszerzésre kerülő eszköz részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 
dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, 
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb 
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38434540-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Nitrogén tartály beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési 
szempont, ár: fordított arányosítás.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

120

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00022

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)



EKR000705772018

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: egyenes arányosítás, 2. értékelési 
szempont: fordított arányosítás, 3.értékelési szempont ár: fordított arányosítás.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

603. Ellenszolgáltatás teljes összege (Ft + Áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

Igen

Igen

1. Az eszköz fagyasztó cső kapacitása (minimum 700 db, maximum 750 db) 10

2. Az eszköz folyékony nitrogén fogyasztása (minimum 0,1 liter/nap, maximum 0,3
liter/nap)

30

Nem

Igen

120

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00022
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vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

605. Ellenszolgáltatás teljes összege (Ft + Áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Vízfürdő beszerzése a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar részére. A beszerzés 
magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Alapvető műszaki jellemzők: • Folyadék kapacitás: 10 l • Mechanikus túlhőmérséklet
védelem • Mikroprocesszoros vezérlés, digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés, multifunkciós kijelző. • Domború fedél a párolgás
megakadályozására • A vízfürdő berendezés anyaga: rozsdamentes acél A beszerzésre kerülő eszköz részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 
dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, 
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb 
megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván 
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem
kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38434540-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Vízfürdő berendezés beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

1. Beállítási pontosság (minimum 0,1 °C, maximum 0,5 °C) 25

2. Külső méret szélessége (minimum 500 mm, maximum 578mm) 5

3. Külső méret mélysége (minimum 300 mm, maximum 356 mm) 5

4. Külső méret magassága (minimum 200 mm, maximum 238 mm) 5

Nem

Igen

120
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb
) alpont szerinti nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia
, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel 
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67
. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban 
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és
az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) 
bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során 
következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1-3 értékelési szempont: fordított arányosítás, 4. 
értékelési szempont, ár: fordí-tott arányosítás.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00022
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Valamennyi rész esetén irányadó: Ajánlatkérő a kötbér számítása során a nap fogalmán naptári napot ért és minden megkezdett nap 
egész napnak számít. A kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek,ha ajánlattevő olyan okból,amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. Késedelmi kötbér: mértéke 1,5%/nap, alapja nettó vételár, legfeljebb 19 egybefüggő napig kerül felszámításra. Hibás 
teljesítési kötbér: mértéke hibás teljesítésenként 5 %, alapja nettó vételár. A hibás teljesítési kötbért Ajánlatkérő legfeljebb 3 
alkalommal jogosult elrendelni. Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 25%-ának megfelelő mértékű. Jótállás: az 1. rész esetén 24 hónap, a
2-6. részek esetén 12 hónap. További részletek a szerződéstervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő az egyes részek tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének 
napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - referenciával, 
mely az 1. rész esetén spektrofotométer berendezés szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 2.000.000,- Ft értékben; - 
referenciával, mely a 2. rész esetén Reométer berendezés szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 10.400.000,- Ft értékben; - 
referenciával, mely a 3. rész esetén PCR berendezés szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 1.000.000,- Ft értékben; - 
referenciával, mely a 4. rész esetében Western Blot berendezés szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 100.000,- Ft értékben; 
- referenciával, mely az 5. rész esetében Nitrogén tartály szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 300.000,- Ft értékben; - 
referenciával, mely a 6. rész esetén Vízfürdő berendezés szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 100.000,- Ft értékben A fenti 
alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén 
ugyan-azon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági 
követelménye is igazolható. Az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti 
szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia össz-mennyiségével is teljesíthető. Eszközbeszerzés 
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 referenciaigazolás-n/ nyilatkozatban szerepelnie 
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját 
teljesítés arányát veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmas-sági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági 
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az ajánlati felhívás megküldését (lásd VI. 4. pont
) megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással vagy az AT 
illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet által aláírt referencia nyilatkozattal. A referencia igazolásban/nyilatkozatban meg 
kell adni legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés ideje év, hónap, nap pontossággal (kezdő és befejező időpontja), - a szerződést kötő 
másik fél (neve, székhelye), - a szállítás tárgya, - az ellenszolgáltatás összege, - referencia igazolást kiállító személy neve és 
elérhetősége, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015.(X
.30.) Kr. 21. § (1a) bek. alapján amennyiben az (1) bek. alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de leg-feljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. §-ra, miszerint AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak 
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés rész-teljesítéseként valósult meg. A 321/
2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (3a) bek. alapján az AK a referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az 
ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, 
amelyre a Kbt. 65. § (5) bek-ben foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. 
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész keretében 1 db eszköz kerül beszerzésre, így AK nem képes 
mennyiségre vonatkozó referenciát előírni. Kapacitásbiztosító szervezetek: A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alk. köv-nek az AT-k 
bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erő-forrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szer-vezet az 
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmas-sági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésesben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartam alatt. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek-re. Az M.1.) alk. köv. előzetes igazolására a Kbt. 
114. § (2) bek. szerint AT-nek elegendő nyilatkoznia arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek eleget tesz, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ebben az esetben AT az alk. köv. 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait/nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. AT ugyanakkor – saját választása 
alapján – az M.1.) alk. köv. teljesítésének igazolását benyújthatja az ajánlatához is. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) 
bek. alapján, amennyiben az ajánlatban benyújtják az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat, akkor azok ismételt benyújtására AK 
nem hívja fel az ért. szempontokra tekintettel leg-kedvezőbbnek ítélt egy vagy több AT-t, és szükség szerint rendel el hiánypótlást vagy
felvilágosítást kérést. AK felhívja a figy. a 424/2017.(XII.19.) Kr. 12.§ (2) bek-re és a 13.§ (4) bek-re.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Valamennyi rész esetén irányadó: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a teljesítési igazolás alapján jogosult számlát kiállítani. A 
számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (6) 
bek-eiben, a 2013: V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek-ben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla kifizetése a GINOP-2.3.2-15-2016-00022 sz. pályázatból utófinanszírozással 
történik figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletre.Támogatás intenzitása 100%. Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § 
szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.10.25 11:30

HU

30

2018.10.25 13:30
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Gazdasági szereplők meghívása ajánlattételre

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Bio-Science Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Magyarország, 1119 
Budapest Andor Utca 47-

49.

Tel.: +36 14635077
Email: bio-sci@bio-science.hu Érdeklődő

Forr-Lab Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 1131 
Budapest Madarász 

Viktor ut 1/A.

Tel.: +36 12731378
Email: istvan.urban@forrlab.hu Érdeklődő

LABOREXPORT Kutató,
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1118 
Budapest Radvány Utca 

35/b.

Tel.: +36209525525
Email: sales@laborexport.hu Érdeklődő

2018.10.13

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Kr. az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu
) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. AT-től az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus 
hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. 2.A felhívás III.1.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontok-hoz képest 
szigorúbbak:M.1.) alkalmassági feltétel esetén. 3.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési 
kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Kr. 13. § szerint kell eljárni. AT köteles a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a szerinti nyilatkozatot 
nemleges tartalom esetén is csatolni. 4.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT – közös ajánlattétel esetén valamennyi 
AT -, ill. adott esetben az ajánlatban aláíró, az alk. igazolásában résztvevő gazdasági szerep-lő aláírásra jogosult képviselőjének a
2006:V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű 
magánokiratba v. közokiratba foglalt meghatalmazást. 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. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a felelős fordítás tekintetében az ajánlatban 
nyilatkozni kell. 6.AK az alk. megítélésére kért adatokat ill. azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén forintra 
számolja át a felhívás megküldésének napján érvényes, a referencia esetén a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek 
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 7.Az ajánlatban nyilatkozni
kell a Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozásában, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint. 8.AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bek. 
szerint arról, h. alkalmasságot igazoló szervezetet von-e be az eljárásba. A nyilatkozatot nemleges tartalommal esetén is be kell 
nyújtani. Amennyiben AT kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy a Kbt. 65. § (7), (9),(11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bek. 
alapján kell eljárnia. 9.AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 10., Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak 
tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35.§ szerint. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 
13.§ (3) bek-re. 11.A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek
. szerinti összes adatot. 12.Ha AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, 
akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel köti meg a szerződést. 13.AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű 
specifikációját tartalmazó fényképpel v. rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását v. magyar- v. angol nyelvű 
termékkatalógusát, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott 
termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat 
hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára. 14.Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghat. időpontokra a közép-európai idő (CET) az irányadó. Folytatás a jelen felhívás 1. rész II.2.8) 
pontjában.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem
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Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Anton Paar Hungary 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 1096 
Budapest Telepy Utca 24

Tel.: +36 17902795
Email: info.hu@anton-paar.com Érdeklődő

"KROMAT" 
Műszerforgalmazó Kft.

Magyarország, 1112 
Budapest Péterhegyi Út 

98.

Tel.: +361 2482110
Email: tender@kromat.hu Érdeklődő

Roche (Magyarország) 
Gyógyszer- és 

Vegyianyagkereskedelmi 
Kft.

Magyarország, 2040 
Budaörs Edison Utca 1

Tel.: +36 23446784
Email: katalin.ban@roche.com Érdeklődő

RK Tech Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1163 
Budapest Kőszál Utca 6.

Tel.: +36 306418862
Email: horvath.ildiko@

rktech.hu
Érdeklődő

Izinta Kereskedelmi Kft.
Magyarország, 1121 

Budapest Konkoly-Thege 
Miklós Út 29-33

Tel.: +36 13922654
Email: titkarsag@izinta.hu Érdeklődő

BioTech Hungary 
Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2310 
Szigetszentmiklós Gyári 

Út 33

Tel.: +36 306462818
Email: kozbeszerzes@

ibiotech.hu
Érdeklődő

Biocenter Laboratóriumi 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 6726 
Szeged Temesvári Krt. 62

.

Tel.: +36 309585323
Email: abraham@biocenter.hu Érdeklődő

Kvalitex Tudományos 
Technológiai 

Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 1136 
Budapest Pannónia Utca 

11.

Tel.: +36 13404700
Email: info@kvalitex.hu Érdeklődő

VWR International 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 4034 
Debrecen Simon László U

. 4.

Tel.: +36 304840442
Email: laszlo.pozsonyi@

vwr.com
Érdeklődő

LifeTechnologies MO Kft. Magyarország, 1146 
Budapest Hermina Út 17

Tel.: +36 308260207
Email: huorders@
thermofisher.com

Érdeklődő

CENTRAL EUROPEAN 
BIOSYSTEMS 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1044 
Budapest Óradna Utca 4

Tel.: +36 12265256
Email: istvan.h@cebiosys.com Érdeklődő

Labsystem Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 2095 
Pilisszántó Vörösmarty 

Utca 22

Tel.: +36 14360798
Email: info@labsystem.hu Érdeklődő

Unitester 
Műszerkereskedelmi, 

Szolgáltató és 
Szaktanácsadó Kft.

Magyarország, 8200 
Veszprém Vécsey Károly 

Utca 8/J.

Tel.: +36 88 / 407177
Email: info@unitester.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

IronMaas Consulting 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 1205 
Budapest Köteles Utca 69

/B/1

Tel.: +36 709464369
Email: ironmaas@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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