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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382099-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Pásztázó elektronmikroszkópok
2018/S 168-382099

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. Nagy-Stieber Elek
Telefon:  +36 52512700-74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kancellaria.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018362018/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/EKR000018362018/reszletek

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-558 téremissziós pásztázó mikroszkóp beszer.
Hivatkozási szám: EKR000018362018

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018362018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018362018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018362018/reszletek
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38511100

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés 1 darab Téremissziós Pásztázó Elektronmikroszkóp sorozatmetszet képalkotás szoftveres
támogatással és 3D rekonstrukciós szoftverrel beszerzésére.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38511100

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 darab Téremissziós Pásztázó Elektronmikroszkóp sorozatmetszet képalkotás szoftveres
támogatással és 3D rekonstrukciós szoftverrel beszerzésére.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Alap műszaki jellemzők:
— Schottky téremissziós elektronforrás
— Elektronoptikai oszlop
— Elektronoptikai lencserendszer
— Gyorsító feszültség. 0,02 kV - 30,0 kV tartományban állítható
— Nagyítás. 25x - 1 000 000x
— Gyűrűs kialakítású, egy-időben használható „in-lens” szekunder és visszaszórt elektron detektor(ok)
— A feloldóképesség aranyszemcsék közötti távolság mérésén kell, hogy alapuljon
— Eucentrikus, három irányban mozgatható, forgatható és dönthető, teljesen motorizált tárgyasztal
— Szkenning rendszer: legalább 24 000 x 24 000 pixel méret
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve
Nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
Nyertes ajánlattevő köteles a rendszer használatának betanítására legalább 2 főt 5 x 6 óra időtartamban
betanítani. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá a 2.1) pont szerinti határidőn belül ismétlő oktatási lehetőség
biztosítására legalább 5 x 6 óra időtartamban.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljes körű jótállás időtartama 24 hónap felett.(min. 0 hónap, max. 12 hónap) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A mintatartónak és a tárgyasztal mozgás tartományának alkalmassága nagyméretű
szilícium lemezek befogására, teljes bejárására. (100 mm-nél nagyobb méret és mozgási tartomány, min. 0 mm,
max. 25 mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A szkenning vezérlő rendszer alkalmassága 576 millió pixelnél nagyobb méretű (nem
kisebb szkennelt területek összefűzéséből nyert) látómezők szkennelésére (min. 0, max. 448 millió pixel) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az elektronoptikai rendszer az „in-lens” szekunder és visszaszórt detektorokra eső
elektron nyaláb energiaszűrésének legnagyobb választható elektromos feszültsége(min. 0, max 1500 V) /
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: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.3-15-2016-00003

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.Értékelés módszere:ár fordított arányosítás,
minőségi kritériumok: egyenes arányosítás.

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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyangazdasági 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
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági
szereplőajánlatában 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 aKbt.
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
a321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent
nemállását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
nyilatkozatot is csatolni szükséges. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta szerinti
tartalommal szükséges a nyilatkozatot benyújtani.
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
eljárásfolyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. Az ajánlatkérő
– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
AT-nek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT
egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. „alfa” szakaszában. M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az
ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által
a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5) pont) visszafelé számított megelőző
három évből közbeszerzés tárgya szerinti (téremissziós pásztázó elektron mikroszkóp) szállításainak
ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm.
Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Referenciaigazolás vagy nyilatkozat min.tartalom: a teljesítés kezdő és záró időpontja, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, referencia igazolást kiállító személy neve és
elérhetősége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A teljesítési idejére vonatkozó adatokat év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát
olyan részletességgel szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az
ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén köteles a referencia
értékét forintra átszámolni, a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos
devizaárfolyam alapján.
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely téremissziós pásztázó elektron
mikroszkóp szállítására vonatkozik összesen legalább nettó 150 700 000 Ft értékben;
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Tekintettel arra, hogy 1 db eszköz kerül beszerzésre nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás,
amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának
megítélésére alkalmazható volna.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK részszámlázási és előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. 1 db szla nyújtható be. A szerz., az elszámolás,
a kifizetés pénzneme HUF. A szla kifizetése utófinanszírozással történik figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletre. A beszerzés GINOP 2.3 315201600003
Sz.pályázati forrása terhére valósul meg. Tám. intenzitása 100 %. A szerz. alapján történő kifizetés a
Kbt.135.§(1),(6), és a Ptk.6:130.§(1)(2) bekben a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel
történik. Késedelem esetén az AK a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Késedelmes telj.esetén AT késedelmi kötbér fizetésére köteles,mértéke 1 %/nap,alapja a nettó vételár. A
késedelmi kötbér max. összege a nettó vételár 15 %a. AT nem teljesítése esetén AK az áru nettó vételárának
25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér hibás teljesítésenként 5 %, alapja
nettó vételár. Jótállás: min. 24 hó.

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
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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: 03/10/2018
Helyi idő: 11:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 03/12/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/10/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
A bontás elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell
az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját.
Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.
§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
7. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó
8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (tov.:EKR rendelet) 11. § (2) és (3) bek. szerint.
9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
10. A dokok a Kbt. 47. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók,azonban
aKbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban kell tartalmaznia.
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11. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített
felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)bek-e szerinti összes adatot.
12. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
13. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék gyártója által kiállított, a műszaki leírásában
és a szer-es feltételekben foglalt AK-i előírásokra tett ajánlatát, amelyből AK egyértelműen meg tudja állapítani,
hogy az AT melyik gyártó milyen típusú termékét ajánlotta meg és a megajánlott termék megfelel-e a közbesz-i
dok-ban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. A szakmai ajánlatban termék származási helyét is
fel kell tüntetni. AK a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a szakmai ajánlat
jelentős, nem hiány pótoltatható részének tekinti a gyártó, és a terméktípusának megnevezését, illetve az
értékélési részszempontokra tett megajánlásokat.
14. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának
napjánhatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
16. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony
árvizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
18. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e)pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
19. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek (lajstromszám: OO892); dr. Csepregi Judit (lajstromszám: 01020).

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:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2018
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