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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445047-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2018/S 197-445047

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: Dr. Csepregi Judit
Telefon:  +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.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/EKR000754482018/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/EKR000754482018/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-524_Laboratóriumi, méréstechnikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR000754482018

mailto:csepregi.judit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754482018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754482018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000754482018/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 „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” címmel,
GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számmal európai uniós támogatást nyert el. A projekt célja az Egyetem
élelmiszervizsgálatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztése, az alábbi részajánlattételi körökben:
1. rész: Növény analizátorok
2. rész: Erjesztő modul
3. rész: Meteorológiai állomás
4. rész: Precíziós mérleg
5. rész: Hordozható elektronikus állatmérleg
6. rész: Hidrogén teszter
7. rész: Állati biotechnológiai eszközök
8. rész: Ködképző eszközök
9. rész: Terepi növényi elemző rendszerek

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:
Növény analizátorok
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38300000
38921000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya növényanalizátorok beszerzése. A beszerzés magában foglalja a
betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db NDVI rendszer
Főbb műszaki paraméterek:
Aktív fénykibocsájtó optikai szenzor, ami érzékeli a növényi biomasszát és kiírja az NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) értékét a beépített LCD képernyőre. A mérést vörös és infravörös tartományban
kibocsájtott fény visszaverődésének elemzésével végzi.
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Optikai:
Vörös: 660 nm, ~25 nm FWHM
NIR: 780 nm, ~25 nm FWHM
Látószög: 25 cm 60 cm-nél, 50 cm 120 cm-nél
Működési magasság: 60-120 cm
NDVI: 0,00-0,99
1 db gabonaanalizátor készülék
Főbb műszaki paraméterek:
Mintamennyiség: 600 ml
Termékek: Gabona, kukorica, pillangósok, olajos magvak
Paraméterek: nedvesség, protein, szedimentációs (ülepedési) index, glutén, olajtartalom, keményítő
Mindkét termék esetén:
Jótállás időtartama: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére két munkanap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Gabonaanalizátor készülék esetén: Mérési tartomány a búza esetén: Nedvesség
tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet tartományon belül. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Gabonaanalizátor készülék esetén: Mérési tartomány a búza esetén: Protein
tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet tartományon belül. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Mérési tartomány a repce esetén: Nedvesség tartomány a 10 és 40 °C mérési
hőmérséklet tartományon belül. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Mérési tartomány a repce esetén: Olaj tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet
tartományon belül. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő nem határoz meg opciót, csupán technikai okokból került a jelen pont kitöltésre.
Jelen felhívás 1. rész II.2.14) pontjának folytatása:
2. értéklelési szempont: 12 % és 25 % kettő között arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb
szint (12 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
3. értékelési szempont:. 20 % és 30 % kettő között arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb
szint (20 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
4. értékelési szempont: 40 % és 60 % kettő között arányosítás (előny a nagyobb érték). A legkedvezőtlenebb
szint (40 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
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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 „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Ért. módszerek.: ajánlati ár esetén fordított arányosítás. 1. ért. szempont: 15-30 % esetén arányosítás (előny a
nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (15 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
Folytatás a jelen felhívás 1. rész II.2.9) pontjában.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Erjesztő modul
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
42213000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya erjesztő modul beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást,
a szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db erjesztő modul
Főbb műszaki paraméter:
Befogadó térfogat: 6*230 liter
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Hűtőmodul teljesítménye (ΔT 20 oC mellett): 800 liter/24 óra esetén 0 pont, 1200
liter/24 óra esetén 10 pont, a kettő között arányosítás. / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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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 „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás, az 1. ért. szempont esetén: 800 liter/24 óra és 1200 liter/24
óra között arányosítás (előny a nagyobb érték) alkalmazandó. A legkedvezőtlenebb szint (800 liter/24 óra) alatti
megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Meteorológiai állomás
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38127000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya meteorológiai állomás beszerzése. A beszerzés magában foglalja a
betanítást, a szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db meteorológiai állomás
Főbb műszaki paraméter:
Kombinált hőmérséklet és relatív páratartalom mérő
— billenőkanalas, fűtéssel rendelkező csapadékmérő
— szélirány- és sebesség mérő
— csapadék státusz érzékelő
— globálsugárzás mérő
— kombinált talajhőmérséklet- és talajnedvesség mérő
— adatgyűjtő GSM modemmel, Boreas system-6 eszközök kezelésére alkalmas, 60000 adat raktározására
képes memóriával



HL/S S197
12/10/2018
445047-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6 / 20

12/10/2018 S197
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 20

— 12 voltos, 5 wattos napelem a rendszer helyi ellátására
— oszlop az eszközök felszerelésére
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Adatgyűjtő eszköz mérési lehetősége (42-64 db között arányosítás, egész számban
kifejezve) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás alkalmazandó. Az 1. ért. szempont esetén: 42 db esetén 0
pont, 42-64 db között arányosítás (előny a nagyobb érték), 64 db és efelett 10 pont. A legkedvezőtlenebb szint
(42 db) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Precíziós mérleg
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000
38000000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya precíziós mérleg beszerzése. A beszerzés magában foglalja a
betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db precíziós mérleg
Főbb műszaki paraméter:
— méréshatár: 6000 g
— akkumulátoról is működtethető
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Betanítás legalább 1 fő részére 6 munkaóra időtartamban.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy
afelett maximum pontszám) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás, jótállás esetén arányosítás (előny a nagyobb érték). Az 1.
ért. részszempont esetén a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hordozható elektronikus állatmérleg
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38311000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya hordozható elektronikus állatmérleg beszerzése. A beszerzés magában
foglalja a betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyiség:
1 db hordozható elektronikus állatmérleg
Főbb műszaki paraméterek:
Méréshatár: 300 kg
Felbontás: 100 g
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy
afelett maximum pontszám) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás. 1. ért. szempont, a jótállás esetén arányosítás (előny a
nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hidrogén teszter
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000
38000000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya hidrogén teszter beszerzése. A beszerzés magában foglalja a
betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db kilégzési hidrogén teszter
Főbb műszaki paraméterek:
Mérési tartomány: 0-500 ppm, 1 ppm-es érzékenységgel
Jótállás: 12 hónap
Betanítás: legalább 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Állati biotechnológiai eszközök
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Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33168000
38000000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya állati biotechnológiai eszközök beszerzése. A beszerzés magában
foglalja szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db laparoszkópos kanalas mintavevő fogó
Főbb műszaki paraméterek:
Átmérő: 5 mm
Hossz: legalább 30 cm
1 db NF sebészeti vágó készülék
Főbb műszaki paraméterek:
Monopoláris vágás és koaguláció, legalább 80W, valamint bipoláris koaguláció legalább 80 W teljesítménnyel
Mindkét termék esetén:
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Betanítás: legalább 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy
afelett maximum pontszám) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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



HL/S S197
12/10/2018
445047-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 11 / 20

12/10/2018 S197
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 20

A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás; 1. ért. szempont, a jótállás esetén arányosítás (előny a
nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ködképző eszközök
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
42924300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya ködképző eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a
betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db ködképző I.
Főbb műszaki paraméterek:
Vegyszertartály űrtartalma: 4,5+5 liter
1 db ködképző II.
Főbb műszaki paraméterek:
Vegyszertartály űrtartalma: 5 liter
Mindkét termék esetén:
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Valamennyi, a 8. részajánlattételi körbe tartozó eszköznél betanítás: legalább 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy
afelett maximum pontszám) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás; 1. ért. szempont, a jótállás esetén arányosítás (előny a
nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Terepi növényi elemző rendszerek
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
38434000
79998000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya növényélettani vizsgálati eszközök beszerzése. A beszerzés magában
foglalja a betanítást, a szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db analizátor (hordozható fotoszintézis csomag)
Főbb műszaki paraméterek:
— CO2 analizátor
— H2O analizátor
— hőmérséklet mérés
— rendszer konzol
— CO2 injektor
— fénymérés
— levélkamra fluoreszcencia mérő
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 2 x 8 munkaóra.
1 db analizátor (hordozható talaj gáz-csere analizátor)
Főbb műszaki paraméterek:
— analizátor vezérlő egység
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— infravörös gáz analizátor
— CO2 mérési tartomány: 0-20000 ppm
— H2O mérési tartomány: 0-60 mmol/mol
— 20 cm-es vizsgálati kamra
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Analizátor (hordozható fotoszintézis csomag) esetén: CO2 analizátor pontossága a
0-1500 μmol/mol tart. belül.. / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Analizátor (hordozható fotoszintézis csomag) esetén: H2O analizátor pontossága a
0-75 mmol/mol tart. belül. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Analizátor (hordozható talaj gáz-csere analizátor) esetén: CO2 analizátor mérési
pontossága a 0-20000 ppm tart. belül. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

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

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő nem határoz meg opciót, csupán technikai okokból került a jelen pont kitöltésre.
Jelen felhívás 9. rész II.2.14) pontjának folytatása:
2. értékelési szempont: min. ±1 mmol/mol és ±3 μmol/mol között arányosítás (előny a kisebb érték), min. ±1
mmol/mol és alatt max. p, ±3 mmol/mol felett érvénytelen.
3. értékelési szempont: CO2 analizátor mérési pontossága 0-20000 ppm tart. belül: max. a leolvasás 1,5 %-a;
1,5 % és alatt max. p, 3,0 % felett érvénytelen, 1,5 % és 3,0 % között arányosítás (előny a kisebb érték).

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 „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002
számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.

II.2.14) További információk
Értékelés módszerei:
Ajánlati ár esetén: fordított arányosítás.
1. értékelési szempont: min. ±5 μmol/mol és ±10 μmol/mol között arányosítás (előny a kisebb érték), min. ±5
μmol/mol és alatt max. pont (p), ±10 μmol/mol felett érvénytelen.
Folytatás a jelen felhívás 9. rész II.2.9) pontjában.
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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) bek-ben és Kbt. 62. § (2) bek-ben felsorolt kizáró
okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bek. 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) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban:
EEKD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rend. 3. § (3) bek-re figyelemmel
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. A 321/2015
(X.30.) Korm. Rend. 3. § (2) bek-re figyelemmel az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vonatkozásában az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bek. 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.
AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. alapján, amennyiben az ajánlatban benyújtják
a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat, akkor azok ismételt benyújtására AK nem hívja fel az értékelési
szempontokra tekintettel legkedvezőbbnek ítélt egy vagy több ajánlattevőt, és szükség szerint rendel el
hiánypótlást vagy felvilágosítást kérést.
AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-re figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.)
Korm. Rend. 8. §, 10. §,12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
AK 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.)
Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. 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.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12. § (2) bek. 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 AK 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.
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A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 10. § (2) bek. alapján azon kizáró okok igazolása esetén, melyre az EKR-ben
létezik elektronikus űrlap, AT-nek 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.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
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:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
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 szerinti részletezettséggel,
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó neve és elérhetősége, a szállítás tárgya, az
ellenszolgáltatás nettó összege vagy a szállítás mennyisége (darabszáma), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a 2., 3., 4., 5., 6. részben 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.
Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés
alapján.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
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 a figyelmet 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 12.§(2) bekezdésére.
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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 hat
évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbi tárgyban megadásra
került összegű vagy mennyiségű referenciával (áfa nélküli összegben):
Referenciák összege vagy mennyisége legalább érje el az alábbi értékeket vagy mennyiségeket:
— 1. rész esetén: legalább 1 db eszköz szállítása és/vagy adásvétele
— 2. rész esetén: nettó 3 000 000 Ft
— 3. rész esetén: nettó 1 000 000 Ft
— 4. rész esetén: nettó 100 000 Ft
— 5. rész esetén: nettó 400 000 Ft
— 6. rész esetén: nettó 500 000 Ft
— 7. rész esetén: legalább 1 db eszköz szállítása és/vagy adásvétele
— 8. rész esetén: legalább 1 db eszköz szállítása és/vagy adásvétele
— 9. rész esetén: legalább 1 db eszköz szállítása és/vagy adásvétele
Az elfogadott referencia tárgyai az alábbiak lehetnek:
— 1. rész esetén: növény analizátorok szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 2. rész esetén: erjesztő modul szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 3. rész esetén: meteorológiai állomás szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 4. rész esetén: általános analitikai műszerek és/vagy méréstechnikai eszközök szállításáról és/vagy
adásvételéről szóló referencia,
— 5. rész esetén: általános analitikai műszerek és/vagy méréstechnikai eszközök szállításáról és/vagy
adásvételéről szóló referencia,
— 6. rész esetén: általános analitikai műszerek és/vagy endoszkópiás és/vagy endosebészeti készülékek
szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 7. rész esetén: állati biotechnológiai eszközök és/vagy általános analitikai műszerek és/vagy endoszkópiás
és/vagy endosebészeti készülékek szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 8. rész esetén: ködképző gépek és/vagy aeroszolgépek szállításáról és/vagy adásvételéről szóló referencia,
— 9. rész esetén: kémiai-biológiai laboratóriumi műszerek és/vagy általános analitikai műszerek szállításáról és/
vagy adásvételéről szóló referencia.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Azon eljárási részek esetén, ahol ugyanaz a referencia tárgy került megnevezésre, annak az ajánlattevőnek,
aki ezek közül kettő vagy annál több eljárási részre nyújt be ajánlatot, a megpályázni kívánt részek közül a
legmagasabb értékű referenciának való megfelelést kell teljesítenie.
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjára tekintettel Ajánlatkérő csak azokat a
szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás feladásától
visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül esik és legfeljebb kilenc éven belül került megkezdésre.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A fenti M1) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
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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: 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.
Jótállás időtartama: a II.2.4) pont szerint, egyes esetekben értékelési szempont. Jótállás kezdő időpontja:
üzembe helyezés időpontja.
További felt. a szerz.terv. szerint.

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: 13/11/2018
Helyi idő: 11:30

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/11/2018
Helyi idő: 13:30
Hely:
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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-
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 AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles beadni. 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. A minőségi értékelési
részszempontok esetén a felolvasólapon ajánlattevőnek a TELJES megajánlást (tehát az adott értékelési
részszempontnál feltüntetett legkedvezőtlenebb megajánlandó érték és a többletmegajánlás együttes értékét)
kell feltüntetniük, és Ajánlatkérő az együttes megajánlás értékét fogja a fenti képletekbe behelyettesíteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a minőségi értékelési részszempontok esetén a
legkedvezőtlenebb értéket nem éri el az Ajánlattevő megajánlása, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő a minőségi értékelési részszempontok esetén a Miniszterelnökség értékeléssel kapcsolatban
kiadott útmutatóját kívánja alkalmazni ((http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok).
8. Hiánypótlás: 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

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok
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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.
Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
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:
Jelen felhívás VI.3) pontjának folytatása:
12. AT-nek részenként az ajánlat részeként 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, és 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 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. § (5) 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.
17. FAKSZ: Dr. Csepregi Judit, lajstromszám: 01020.
18. Kizárólag gyári, új eszköz ajánlható meg.
19. Jelen eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. hatálya alá tartozik. A IV.2.6-ben lévő ajánlati kötöttség ideje: 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 egyik eljárási rész esetén sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
eredménytelenségi okot.
23. 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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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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:
10/10/2018
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