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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415637-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi reagensek
2018/S 184-415637

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: Varga Ágnes
Telefon:  +36 52512700/73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános 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/EKR000477972018/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/EKR000477972018/reszletek

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

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-532 Laboratóriumi reagensek,tesztek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000477972018

II.1.2) Fő CPV-kód
33696500

mailto:varga.agnes@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477972018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477972018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477972018/reszletek
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-532_Laboratóriumi reagensek, tesztek szállítása a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére
1. rész: Hemokultúra tenyésztés
2. rész: Szerológiai vizsgálatok egyedi mintákon, egyidejűleg több, különböző, egyedi v. sürgősségi vizsgálat
végzésére alkalmas, ELFA típusú detektálási rendszerű automata rendszeren
3. rész: TBC táptalaj
4. rész: Valós idejű pcr közepes volumenű mérési sorozatokban
5. rész: Interferon gamma felszabaduláson alapul celluláris vizsgálat
6. rész: Laboratóriumi vegyszerek
7. rész: Laboratóriumi vegyszerek 2
8. rész: Minták gyűjtéséhez, szerológiai vizsgálatokhoz és nukleinsav kimutatáshoz szükséges műanyag
eszközök
9. rész: Valós idejű PCR módszerhez szükséges speciális műanyag áruk
10. rész: Egyéb diagnosztikai eljárásokhoz szükséges műanyag eszközök
11. rész: Egyéb fogyóanyagok

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:
Hemokultúra tenyésztés
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológia IVDI I. emelet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya hemokultúra tenyésztés. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Vizsgálat Tervezett vizsgálatszám / év
Hemokultúra palack (standard anaerob): 1 000
Hemokultúra palack (standard aerob): 1 000
Hemokultúra palack (lítikus anaerob) a baktériumokat fagocitáló sejtek lizálására/ feltárására alkalmas
szaponint tartalmaz: 3 500
Hemokultúra palack (plus aerob) gyanta alapú antibiotikum inaktiválás: 3 000
Hemokultúra palack (Peds) gyanta alapú antibiotikum inaktiválás: 1 500
Hemokultúra palack (Mycosis): 200
Éves tervezett vizsgálati szám: 10 200 db
Zárt rendszerű mintavételt biztosító, vér, és egyéb steril testfolyadékok tenyésztésére szolgáló hemokultúra
palackok, amelyek alkalmasak arra, hogy a számukra speciálisan kialakított automata inkubátorba egyedi
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azonosítással behelyezhetők legyenek. A palackoknak a leszállítást követően legalább fél éves lejárati idővel
kell rendelkezniük.
Két különálló automata kihelyezését és szervizelését kérjük a szerződés teljes futamideje alatt. Ajánlattevő
az általa kihelyezett készülékek kapcsán bérleti díjat állapíthat meg, maximum havi 5 000 Ft értékben;
melyet szerepeltetnie kell ajánlatában a szerződés teljes időszakára vonatkozóan. A bérleti díjnak teljes
körű szervízszolgáltatást kell tartalmaznia az adott készülékre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek csatolni kell a
szerviznyilatkozatát a készülék szervizeléséről, melyben vállalja, hogy 72 órán belül megkezdi a készülékek
javítását.
Az ajánlattevőnek biztosítania kell a betanítást a készülékek beüzemelése után 1 alkalommal 4 órában a
bakteriológiai laborban dolgozó asszisztenseknek, 2 fő diplomás munkakörben dolgozóknak valamint a
zökkenőmentes átállást a jelenleg alkalmazott rendszerről.
Készülékek elvárt szállítási határideje: maximum 10 munkanap
A termékek szállítási határideje: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, a készülékek helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatait,
valamint a betanítást is.
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 - 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.2.5) 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: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szerológiai vizsgálatok egyedi mintákon
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológia IVDI II. emelet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya szerológiai vizsgálatok egyedi mintákon, egyidejűleg több, különböző,
egyedi v. sürgősségi vizsgálat végzésére alkalmas, ELFA típusú detektálási rendszerű automata rendszeren. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Termék neve Várható éves vizsgálati szám
CMV ellenanyag IgG, kvantitatív: 180
CMV ellenanyag IgM, kvalitatív: 180
HAV ellenanyag IgM, kvalitatív: 960
HAV ellenanyag (totál, IgG+IgM): 60
Anti-HBc ellenanyag (totál, IgG + IgM): 480
Anti-HBc IgM ellenanyag: 60
HBsAg antigén, kvalitatív: 480
HBSAG antigén CONFIRMÁCIÓS teszt: 90
LYME ellenanyag IgM: 720
LYME ellenanyag IgG szérum, liquor: 720
CMV IGG ellenanyag aviditás teszt: 90
HIV-1/2 ellenanyag+ antigen (p24) teszt: 60
Toxoplasma ellenanyag IgG: 60
Toxoplasma IgG ellenanyag aviditás: 30
Toxoplasma ellenanyag IgM: 60
Toxoplasma kompetíciós ellenanyag teszt: 60
Éves várható vizsgálati szám: 4 290 db
A szerológiai vizsgálat ELFA típusú legyen, a mérési jel fluoreszcens elven történjen.
Az egyes vizsgálatok elvégzéséhez szükséges kalibráció legalább 1 hétig érvényes legyen.
Egy adott szerológia vizsgálatra alkalmas termék, egy kit tartalmazza az automata kalibrálásához szükséges
reagenseket, kontrollokat és a szerológiai vizsgálatok elvégzéséhez használt reagenseket is.
Az ajánlatban szereplő szerológiai vizsgálatokhoz kérjük legalább 24 férőhelyes készülék kihelyezését és
szervizelését a szerződés teljes futamideje alatt. A készülék legyen alkalmas egy időben több, különböző
minta, legalább két különböző, egyedi, szerológiai vizsgálatára. Ajánlattevő az általa kihelyezett készülékek
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kapcsán bérleti díjat állapíthat meg, maximum havi 5 000 Ft értékben; melyet szerepeltetnie kell ajánlatában a
szerződés teljes időszakára vonatkozóan. A bérleti díjnak teljes körű szervizszolgáltatást kell tartalmaznia az
adott készülékre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek csatolni kell a szerviznyilatkozatát a készülék szervizeléséről,
melyben vállalja, hogy 72 órán belül megkezdi a készülékek javítását.
Az automaták üzemeltetéséhez szükséges teszt reagensek folyamatos biztosítását is kérjük 10 munkanapon
belüli szállítási határidővel.
Az ajánlattevő biztosítja a betanítást a készülék beüzemelése után 1 alkalommal 4 órában a víruslaborban
dolgozó asszisztenseknek, 2 fő diplomás munkakörben dolgozóknak valamint a zökkenőmentes átállást a
jelenleg alkalmazott rendszerről.
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, a készülékek helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatait,
valamint a betanítást is.
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 - 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.2.5) 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: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
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A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
TBC táptalaj
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia IVDI I. emelet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya TBC táptalaj szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Vizsgálat Tervezett vizsgálatszám / év
M. tbc komplex Identifikáló test (25 darabos): 100 4 doboz
Bactec tenyésztő 960 Sire kit (20 darabos): 100 5 doboz
Löweinstein tápt (100 db): 2 400 24 doboz
Tenyésztő foly tápt (100db): 2 400 24 doboz
Tenyésztő 960 Suppl (100 db): 2 400 24 doboz
Calibr.kit (51 db): 1 doboz
Éves tervezett vizsgálatszám: 7 400 db
Dekontaminált klinikai minták, steril testfolyadékok tenyésztésére szolgáló tenyésztő palackok, amelyek
alkalmasak arra, hogy a számukra speciálisan kialakított automata inkubátorba egyedi azonosítással
behelyezhetők legyenek.
A tenyésztő palackokat monitorozó automata inkubátor kihelyezését és szervizelését kérjük a szerződés teljes
futamideje alatt. Ajánlattevő az általa kihelyezett készülékek kapcsán bérleti díjat állapíthat meg, maximum havi
5 000 Ft értékben; melyet szerepeltetnie kell ajánlatában a szerződés teljes időszakára vonatkozóan. A bérleti
díjnak teljes körű szervizszolgáltatást kell tartalmaznia az adott készülékre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek
csatolni kell a szerviznyilatkozatát a készülék szervizeléséről, melyben vállalja, hogy 72 órán belül megkezdi a
készülék javítását.
Az ajánlattevő biztosítja a betanítást a készülék beüzemelése után 1 alkalommal 4 órában a TBC laborban
dolgozó asszisztenseknek, 2 fő diplomás munkakörben dolgozóknak valamint a zökkenőmentes átállást a
jelenleg alkalmazott rendszerről.
Készülék szállítási határideje: maximum 10 munkanap.
A termékek szállítási határideje: 10 munkanapon belül.
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, a készülékek helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatait,
valamint a betanítást is. A részleteket a 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
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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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Valós idejű pcr közepes volumenű mérési sorozatban
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya valós idejű pcr közepes méretű volumenű mérési sorozatokban. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Termék neve Várható éves fogyasztás (reakció)
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Herpes simplex vírus (HSV)-1/2 PCR Kit CE IVD, kvantitatív (a kit biztosítsa HSV-1 és HSV-2
megkülönböztetését): 96
CMV PCR Kit CE IVD, kvantitatív: 48
EBV PCR Kit CE IVD, kvantitatív: 48
HBV PCR Kit CE IVD, kvantitatív: 24
QIAamp DNA Blood Mini Kit: 100
QIAamp Viral RNA Mini Kit: 100
Dneasy Blood & Tissue Mini Kit: 50
QIAquick Gel Extraction Kit: 50
Termék neve Várható éves fogyasztás (csomag)
QIAcube Rotor Adapterek: 2
QIAcube Filter-Tips, 200 ml: 1
QIAcube Filter-Tips, 1000 ml: 1
Az eljáráshoz szükséges, listában szereplő izoláló kitek legyenek használhatóak a spin oszlop technológiát
alkalmazó QIAcube nukleinsav feltárási és izolálási automatán, mely a DE KK Orvosi Mikrobiológia
tulajdonában van. Az automata nukleinsav extrakció szilika membráns oszlopokon centrifugálással történik.
Egyszerre legalább 10 mintából lehet nukleinsavat izolálni.
A listában szereplő CE-IVD kitekhez validált valós idejű PCR készülék kihelyezését és szervízelését kérjük.
Ajánlattevő az általa kihelyezett készülékek kapcsán bérleti díjat állapíthat meg, maximum havi 5 000 Ft
értékben; melyet szerepeltetnie kell ajánlatában a szerződés teljes időszakára vonatkozóan. A bérleti díjnak
teljes körű szervizszolgáltatást kell tartalmaznia az adott készülékre vonatkozóan. Az ajánlattevőnek csatolni
kell a szerviznyilatkozatát a készülék szervizeléséről, melyben vállalja, hogy 72 órán belül megkezdi a készülék
javítását.
Az ajánlattevő biztosítja a betanítást a készülék beüzemelése után 1 alkalommal 4 órában a víruslaborban
dolgozó asszisztenseknek, 2 fő diplomás munkakörben dolgozóknak valamint a zökkenőmentes átállást a
jelenleg alkalmazott rendszerről.
A termékek és a készülék szállítási határideje:10 munkanap.
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, a készülékek helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatait,
valamint a betanítást is.
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 - 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.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Interferon gamma felszabad.alapul celluláris vizsg
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya interferon gamma felszabaduláson alapul celluláris vizsgálat. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Termék neve Várható éves vizsgálati szám
Quantiferon TB Gold Kit ELISA: 1 920
Quantiferon TB Gold speciális mintavevő: 500
Éves várható vizsgálati szám: 2 420 db
A teszt legyen alkalmas a Mycobacterium tuberculosis specifikus antigénekre adott interferon-gamma válasz
detektálására (IGRA teszt).
A mintavétel speciális, zárt rendszerű, csökkentett vákuumot alkalmazó vacutaineres vérvételi csövekben
történjen, amely a specifikus antigéneken kívül külön mintavételi csövekben tartalmazza a negatív és a pozitív
kontrollokat.
A termékek leszállítása: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
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Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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 egyenértéű” 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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi vegyszerek
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya laboratóriumi vegyszerek szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve
tételenként:
Megnevezés Mennyiség (db)
High capacity cDNA RT kit (200RXNS) with RNase inhibitor: 1
L-glutamine 200 mM, 100 mL: 1
Penicillin-Streptomycin solution 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 μg/mL of streptomycin in a 10 mM
citrate buffer: 1
RPMI 1640 500 mL With L-glutamine, Phenol Red and Without HEPES: 10
Sequence Detection Primer 80000: 1
TAQMAN MGB probe 6000 pMOL: 1
TaqMan® Universal PCR Master Mix: 4
Trypsin 0,25 % EDTA 1X with Phenol Red: 1
AmpliTaq GOLd 360master mix: 1
O’GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use: 1
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (1000 RXNS): 1
RNase Inhibitor: 5
Lipofectamine 2000 reagent 0,75 mL: 1
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X): 1
GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder: 5
Szállítási határidő: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi vegyszerek 2
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya laboratóriumi vegyszerek szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve
tételenként:
Megnevezés Mennyiség (db)
NaCl 1000g: 4
Na-dihidrogén-foszfát (1000 g): 1
Aceton 1000 ml: 3
Benzin 500 ml: 3
Fukszin 25g: 1
Kálium-klorid 1000g: 1
Kálium-hidrogén-foszfát 1000g: 1
Nátrium-citrát 2-hidrát 1000g: 1
Sósav 37 % 2500ml: 1
Bórsav 1000g: 1
EDTA dinátriumsó 100 mg: 2
Etanol 96 % abszolút 1000ml: 1
MOPS 100g: 8
N-acetil-L-cisztein 500g: 1
Trizma bázisos 500 ml: 3
Etanol 96 % 25L: 3
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Redtaq 100rxn: 20
Eco safe 1 ml: 8
DNS oligo (primerek): 50
Dulbecco's Modified Eagle's medium High glucose (500 ml x6): 2
Human Serum type AB male (100 ml): 3
XTT sodium (100mg): 2
Agarose (500g): 2
Agarose, low gelling temperature (100g): 1
Phenol extra pure 1KG: 2
MOPS free acid: 1
Szállítási határidő: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
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A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Minták gyűjtéséhez műanyag eszközök
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya minták gyűjtéséhez, szerológiai vizsgálatokhoz és nukleinsav kimutatáshoz
szükséges műanyag eszközök szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Megnevezés Mennyiség (db)
50 mL-es, csavaros kupakos, polipropilén cső, kónikus aljú, steril cső, szállításkor a kupak csőre csavarva: 4
15 mL-es, csavaros kupakos, polipropilén cső, kónikus aljú, steril cső, szállításkor a kupak csőre csavarva: 3
0,2 mL-es PCR cső vékonyfalú, a csőhöz rögzített, lapos tetejű kupakkal záródó cső: 20
1,7 mL-es mikrocentrifuga cső anyaga: 4
1,7 mL-es, színezett mikrocentrifuga cső: 2
1,7 mL-es, low-binding mikrocentrifuga cső: 3
10 μL-es, steril, filteres pipettahegy: 3
10 μL-es, hosszú, steril, filteres pipettahegy: 3
100 μL-es, steril, filteres, pipettahegy: 20
200 μL-es, steril, filteres, pipettahegy: 5
1000 μL-es, steril, filteres, pipettahegy: 25
10 μL-es, steril, filteres pipettahegy, hajlékony, TPE csatlakozó véggel: 30
200 μL-es, steril, filteres pipettahegy, hajlékony, TPE csatlakozó véggel: 5
200 μL-es, steril, filteres, pipettahegy: 15
10 μL-es pipettahegy: 40
10 μL-es, hosszú pipettahegy: 40
SZEROLÓGIAI PIPETTA 5 ML, vattadugóval szerelt, polisztirén: 1 000
SZEROLÓGIAI PIPETTA 2 ML, vattadugóval szerelt, polisztirén: 2 000
SZEROLÓGIAI PIPETTA 10ML, vattadugóval szerelt, polisztirén: 4 000
Szállítási határidő: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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
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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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Valós idejű PCR módszerhez szükséges spec.műa.áruk
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya valós idejű PCR módszerhez szükséges speciális műanyag áruk szállítása. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Megnevezés Mennyiség (db)
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Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode: 10
Optical Adhesive Film: 2
Optical 8-Tube Strip, 0,2 mL: 2
Optical 8-Cap strip: 1
Szállítási határidő: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Egyéb diagnosztikai eljárásokhoz műanyag eszközök
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya valós idejű PCR módszerhez szükséges speciális műanyag áruk szállítása. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként:
Megnevezés Mennyiség (db)
PIPETTA HEGY 100-1000 ql: 10 000
PIPETTA HEGY ÁLLVÁNYBAN: 2 000
CENTRIFUGACSŐ 50ml: 7 500
0.5 ml reagens tartály: 6 000
PIPETTAHEGY SÁRGA ÁLLVÁNYBAN: 57 600
5ml PP STERIL CSŐ: 500
2ml STERIL CSŐ: 5 000
CSAVARMENETES KUPAK SZÍNTELEN: 5 000
5 ml PS cső, 75x12 mm: 4 000
Szállítási határidő: 10 munkanapon belül
A megadott mennyiségekhez képest a szerződés teljes időtartama alatt + 20 %-os eltérés lehetséges.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Egyéb fogyóanyagok
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológia (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya egyéb fogyóanyagok szállítása. A keretmennyiségek darabban kifejezve
tételenként:
Megnevezés Mennyiség (db)
Fedőlemez 18x18mm: 4 000
Kémcső vidal 16x100mm üveg: 3 000
Oltókacs műanyag 10qL 10db-os kiszerelésben, steril: 15 000
Oltókacs műanyag 1ql 10 db-os kiszerelésben, steril: 15 000
Tárgylemez sarokcsiszolt, superfrost 76x26x1mm: 24 000
Tárgylemez csiszolt, 76x26x1mm: 5 000
Mérőhenger 100ml üveg: 8
Mérőhenger 250ml üveg: 8
Mérőhenger 500mL üveg: 8
Mérőhenger 1000ml üveg: 8
Főzőpohár 1000ml üveg: 8
Fedőlemez 24X60: 2 000
Pasteur pipetta 3,5 ml, egyesével csomagolt, osztott, steril: 22 000
Pasteur pipetta 1 ml, egyesével csomagolt, steril: 4 000
Kémcső 16x160mm üveg: 3 000
Szállítási határidő: 10 munkanapon belül
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Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
A részleteket a 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 - 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.2.5) 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: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest a szerződés teljes időtartama alatt +20 %-os eltérés
lehetséges.

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: nem

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül értékelési
szempontját.

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:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében
felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból
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azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód valamennyi rész esetén:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. § (kivéve ib. pont), 10.§ (kivéve gb. pont),12. §,14. §,16. §-a szerint
kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
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.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 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 a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

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:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő
nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján.
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M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. §
(1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont)
visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés
tárgya szerinti (laboratóriumi reagensek és/vagy tesztek) szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat,
illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje kezdő és
befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A teljesítés idejét év, hónap,
nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel szükséges feltüntetni, hogy az
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
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 és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
évben összesen az
1. rész tekintetében: Hemokultúra tenyésztéshez kapcsolódó legalább 21 400 db vizsgálat elvégzéséből
származó referenciával
2. rész tekintetében: Szerológiai vizsgálatokhoz kapcsolódó legalább 9 000 db vizsgálat elvégzéséből származó
referenciával
3. rész tekintetében: TBC táptalajhoz kapcsolódó legalább 5 100 db vizsgálat elvégzéséből származó
referenciával
4. rész tekintetében: legalább 360 db kitek szállításából származó referenciával, amely valós idejű pcr közepes
volumenű mérési sorozatokhoz kapcsolódik
5. rész tekintetében: Interferon gamma felszabaduláson alapuló celluláris vizsgálatokhoz kapcsolódó legalább 1
600 db vizsgálat elvégzéséből származó referenciával
6. rész tekintetében: legalább 20 db laboratóriumi vegyszerek szállításából származó referenciával
7. rész tekintetében: legalább 80 db laboratóriumi vegyszerek szállításából származó referenciával
8. rész tekintetében: legalább 5 000 db, amely minták gyűjtéséhez, szerológiai vizsgálatokhoz és nukleinsav
kimutatáshoz szükséges műanyag eszközök szállításából származik
9. rész tekintetében: legalább 10 db műanyag áruk szállításából származó referenciával, amely valós idejű pcr
módszerhez szükséges
10. rész tekintetében: legalább 68 300 db műanyag eszköz szállításából származó referenciával, amely egyéb
diagnosztikai eljárásokhoz szükséges
11. rész tekintetében: legalább 67 900 db egyéb fogyóanyagok szállításából származó referenciával
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség
van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
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Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben az ajánlattevő a legnagyobb értékű alkalmassági
minimumkövetelményt igazolja, valamennyi érintett részajánlat tekintetében alkalmasnak minősíthető.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-11. rész: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet. AT
megrendelésenként a telj.ig. alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor a
Kbt. 135. § (1),(5),(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a szerződéstervezetnek
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül. Késedelem esetén AT a Ptk. 6:155. § szerinti
mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 1-11. rész:
Késedelmi kötbér: termék nettó vételárának 1 %-a/nap, max. 15 %. Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 20 %-
a. Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített áruk nettó ellenértéke, mértéke a nettó ellenérték 20 %-
a, max. az adott rész értékének 10 %-a. Jótállás: 12 hónap. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos részleteket a
szerződéstervezet tartalmazza.

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: 26/10/2018
Helyi idő: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
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EKR (https://ekr.gov.hu)
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) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt
követően nyújthatóak be.
2) A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom
esetén is csatolni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v.
aláírás-mintáját.
5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő nem magyar Ft-ban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni.
7) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
8) A Kbt.65.§(7) bek. nyilatkozat csatolandó.
9) Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
10) A Kbt. 47. § (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)bek alapján, ahol a Kbt. vagy
külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja
elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott
dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus
másolata formájában.
11) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
10) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
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14) AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot, valamint a megajánlott termék magyar
nyelvű termékleírását, melyből megállapítható, hogy az AT mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak.
15) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
16) AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 20 millió
Ft/év összegű, laboratóriumi reagensek szállítására vonatkozó felelősségbizt. szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbizt.-t kiterjeszteni. A felelősségbizt. megléte a szerződéskötés feltétele.
17) AK valamennyi rész esetén előírja, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen érvényes
elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO
9001; vagy MSZ EN ISO 13485; vagy MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal.Ennek érdekében
a nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára AK számára be kell nyújtania e rendszerek tanúsítványát,
vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy egyéb,
az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékait. Ennek hiánya a szerződéskötéstől történő
visszalépésnek minősül. AT-nek e felt.vállalásáról az ajánlatban kell nyilatkoznia.

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:
VI.3) pont folytatása:
18) Valamennyi rész esetén a 16/2012. (II.16.) Korm. r.9. § (2) bek.alapján a megajánlott IVD orvostech.
eszközök vonatkozásában a 98/79/EK irányelvnek, ill. 8/2003.(III.13.) ESzCsM r.- nek való megfelelőséget
igazoló gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és tanúsítás köteles reagensek esetében a CE tanúsítványt az
ajánlatban az AT köteles benyújtani. IVD orvostech. eszközök OGYÉI nyilvántart. vételre vonatkozó igazolását
is kérjük benyújtani.
19) Nyilatkozat benyújtása szükséges a szervizháttérről, termékváltásról, a forgalomba hozatali engedélyek
meglétéről, műszaki egyenértékűségről.
20) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
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Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2018
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