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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563501-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Reagensek és kontrasztanyagok
2018/S 246-563501

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 52258670-73070
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.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/EKR000504212018/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/EKR000504212018/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-613_Kutatási anyagok GINOP-2.3.2-15-2016-00020
Hivatkozási szám: EKR000504212018

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:csepregi.judit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504212018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504212018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504212018/reszletek
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33696000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-613_Adásvételi keretmegállapodás kutatási anyagok beszerzésére a Debreceni Egyetem részére
GINOP-2.3.2-15-2016-00020 sz. pályázat keretein belül

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:
Kalibrációs gyöngy sejtfelszíni fehérjékhez
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya kalibrációs gyöngy sejtfelszíni fehérjék áramlási citometriás
meghatározásához.
Mennyiség: 4 db
Kiszerelési egység: 1 db kit
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Mennyiség: összesen: 4 kit.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő: arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek, illetve
a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ellenanyagok jelátviteli fehérjék azonosításához
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya ellenanyagok beszerzése jelátviteli fehérjék azonosításához.
— Foszfo-tirozin ellenes jelöletlen monoklonális antitest
Mennyiség: 3 db
Kiszerelési egység: 200 ug/ml
— Foszfo-tirozin ellenes AlexaFluor647-tel jelölt monoklonális antitest
Mennyiség: 2 db
Kiszerelési egység: 200 ug/ml
— STAT1 ellenes monoklonális antitest
Mennyiség: 1 db
Kiszerelési egység: 200 ug/ml
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— Foszforilált STAT1 ellenes monoklonális antitest
Mennyiség: 1 db
Kiszerelési egység: 200 ug/ml
Mennyiség: összesen 1400 ug/ml.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
FuGEne lipofekciós/transzfekciós reagens
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya FuGene lipofekciós/transzfekciós reagens beszerzése
Mennyiség: 1 db
Kiszerelési egység: 5 x 1 ml
Mennyiség: összesen 5 ml.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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
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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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek, illetve
a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Rekombináns fehérjék,áramlási citometriás fogyóa.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya rekombináns fehérjék és áramlási citometriás fogyóanyagok beszerzése
az alábbiak szerint:
— DNS metiláció analíziséhez szükséges kit, CpG szigetekre fókuszálva
Mennyiség: 3 db
Kiszerelési egység: 24 rxns
— DNS metiláció teljes genomi analíziséhez szükséges kit
Mennyiség: 5 db
Kiszerelési egység: 8 rxns
— OH-Me-citozin ellenes monoklonális antitest hidroximetilált DNS immunprecipitációhoz
Mennyiség: 2 db
Kiszerelési egység: 16 rxns
— rekombináns humán EGF
Mennyiség: 6 db
Kiszerelési egység: 1 mg
— rekombináns humán NRG1
Mennyiség: 6 db
Kiszerelési egység: 50 μg
— Egér makrofág kolónia stimuláló faktor. Egér csontvelőből való makrofág differenciációhoz alkalmas
Mennyiség: 4 db
Kiszerelési egység: 50 μg
— NovoCyte 3000 áramlásos citométer működéséhez szükséges vegyszer. Köpeny folyadék.
Mennyiség: 2 db
Kiszerelési egység: 10 x 20 ml
— NovoCyte 3000 áramlásos citométer működéséhez szükséges vegyszer. Tisztító, fertőtlenítő folyadék
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Mennyiség: 2 db
Kiszerelési egység: 500 ml
— NovoCyte 3000 áramlásos citométer működéséhez szükséges vegyszer. Öblítő folyadék
Mennyiség: 2 db
Kiszerelési egység: 500 ml
— A TRI Reagens ideális a teljes RNS gyors, gazdaságos és hatékony elkülönítéséhez, vagy az RNS, DNS és
fehérjék egyidejű izolálásához humán, állati, növényi, élesztő, bakteriális és vírus eredetű mintákból
Mennyiség: 10 db
Kiszerelési egység: 200 ml
— Xceed qPCR SG Mix (2x) Lo-ROX tartalmaz minden szükséges komponens a hatékony PCR-
amplifikációhoz (Taq polimeráz, dNTPs, reakciópuffer, intercaláló festék, MgCl2) optimális összetételben, kivéve
a primereket és DNS-templátot.
Mennyiség: 15 db
Kiszerelési egység: 500 reakció
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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
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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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Molekuláris biológiai reagensek
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya molekuláris biológiai reagensek beszerzése.
Western Blothoz használt fehérje marker. Protein létra egy tíz (10kDa) kék, narancs és zöld színű fehérje
(10-180 kDa) keveréke, amelyet a fehérjeelektroforézissel (SDS-PAGE) és Western blottal mérési
szabványokként használnak: mennyiség:5, kiszerelési egység (k.e.):2x250ul.
Kecskében termeltetett nyúl IgG elleni másodlagos antitest ami 488 nm hullámhosszon gerjeszthető fluorescens
jelöést tartalmaz. Sejtek, szövetek immunfestésénél használhatóak: mennyiség:1, k.e.:500ul.
A nagy kapacitású cDNS reverz transzkripciós készlet rendkívül jó minőségű, egyszálú cDNS-t szolgáltat 0,02-2
g összes RNS-ből. A reakciók 100 μl-ig terjedő mértékben növelhetők 10 μg cDNS előállításához egyetlen
reakcióból. Az alkalmazások közé tartoznak a valós idejű PCR, a standard PCR és a microarray. A készlet
ideális a cDNS archívumok előállításához: mennyiség:1, k.e.:1000 reakció.
A Pierce LDH citotoxicitási vizsgálati készlet egy megbízható kolorimetriás vizsgálat, amely kvantitatív módon
mérni tudja a tenyésztő médiumból származó laktát-dehidrogenázt (LDH) ami a sérült sejtekből szabadul fel,
mint egy sejtes citotoxicitás és citolízis biomarker: mennyiség:1, k.e.:1000 reakció.
Kecskében termeltetett egér IgG elleni másodlagos antitest ami 488 nm hullámhosszon gerjeszthető
fluorescens jelöést tartalmaz. Sejtek, szövetek immunfestésénél használhatók: mennyiség:2, k.e.:500ul.
Kecskében termeltetett egér IgG elleni másodlagos antitest ami 546 nm hullámhosszon gerjeszthető
fluorescens jelöést tartalmaz. Sejtek, szövetek immunfestésénél használhatók: mennyiség:2, k.e.:500ul.
Csirkében termeltetett kecske IgG elleni másodlagos antitest ami 647 nm hullámhosszon gerjeszthető
fluorescens jelöést tartalmaz. Sejtek, szövetek immunfestésénél használhatók: mennyiség:2, k.e.:500ul.
Sejtek osztódásának vizsgálata CFSE jelölés segítségével: mennyiség:5, k.e.:1 kit.
Rodaminnal jelölt EGF: mennyiség:6, k.e.:20 ug.
Rnáz mentesítő: mennyiség:2, k.e.:250 mL.
Reverz transzkripciós kit: mennyiség:1, k.e.:200 reakció.
Lipofectamine transzfekciós reagens: mennyiség:5, k.e.:1,5 ml.
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Foszforilált ErbB2 ellenes monoklonális antitest: mennyiség:2, k.e.:1 ml.
Foszforilált ErbB3 ellenes monoklonális antitest: mennyiség:2, k.e.:100 ul.
Taq DNS polimeráz: mennyiség:2, k.e.:500 egység.
Polimeráz láncreakcióhoz szükséges dNTP keverék: mennyiség:1, k.e.:1ml.
Phusion magas pontosságú DNS polimeráz: mennyiség:1, k.e.:100 egység.
PCR termékek klónozásához szükséges kit: mennyiség:3, k.e.:40 reakció.
Magas tisztaságú agaróz: mennyiség:1, k.e.:500 g.
EGFR receptor ellenes monoklonális antitest: mennyiség:2, k.e.:100ug.
Nukleinsav szintézist (polimerizáció) katalizáló enzim (DreamTaq DNS polimeráz):mennyiség:6, k.e.:500
egység.
Nukleinsav alkotókat (nukleotid) tartalmazó oldat: mennyiség:2, k.e.:4x1ml.
Reverz transzkripciót (RNS-ből DNS) katalizáló enzim: mennyiség:3, k.e.:5x10000 egység.
AK a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
Karakterkorlát miatt folytatás a jelen felhívás 5. rész II.2.11) pontjában.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő opciót nem határoz meg, csupán technikai okokból, karakterkorlát miatt került a jelen pont kitöltésre.
A jelen felhívás 5. rész II.2.4) pontjának folytatása:
A 321/2015.(X.30.) Kr. 46.§(3) bek. alapján, amennyiben a dok. (közbesz. műszaki leírás) meghat. szabványra,
műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, ill. gyártmányra, eredetű v. típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra v. védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett a „v. azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell, mely alapján az AK köteles elfogadni az egyenértékű v. a dokumentációban
rögzítetteknél jobb megoldást is. AT - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t. AK felhívja az AT-k figyelmét, h. az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció v. valamely
független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Az adásvételi szerz. alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális követelményeit a
közbesz. dok-ok részét képező műszaki leírás részletesen tart.
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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:
GINOP-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nukleinsavakkal végzett munkákhoz szüks. reagensek
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya nukleinsavakkal végzett munkákhoz szükséges reagensek beszerzése.
Médium emlőepitél sejtek tenyésztéséhez: mennyiség:3, kiszerelési egység:500ml.
Tripszin (emésztőenzim) emlőepitél sejtek tenyésztéséhez: mennyiség:2, kiszerelési egység:3 db reagens,100
ml/reagens.
Humán monociták Amaxa eszközzel történő elektroporációjához szükséges oldat: mennyiség:3, kiszerelési
egység:25 reaction.
Sejtvonalak Amaxa elektroporátórral történő elektroporációjához szükséges R oldat: mennyiség:12, kiszerelési
egység:25 reaction.
Humán makrofágok Amaxa eszközzel történő elektroporációjához szükséges oldat: mennyiség:3, kiszerelési
egység:25 reaction.
Hidroximetil-citozin detektáláshoz szükséges kit: mennyiség:3, kiszerelési egység:25 prep.
Plazmid izoláláshoz szükséges kit: mennyiség:2, kiszerelési egység:50prep.
Plazmid izoláláshoz szükséges kit: mennyiség: 4, kiszerelési egység:25 prep.
RNS izoláláshoz szükséges kit: mennyiség: 2, kiszerelési egység:50 prep.
DNS / RNS izoláláshoz szükséges kit: mennyiség: 2, kiszerelési egység:50 prep.
Mennyiség: összesen 1700 ml nukleinsavakkal végzett munkákhoz szükséges reagens; 450 reakció
elvégzésére alkalmas nukleinsavakkal végzett munkákhoz szükséges reagens; 475 prep nukleinsavakkal
végzett munkákhoz szükséges reagens.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.



HL/S S246
21/12/2018
563501-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 11 / 23

21/12/2018 S246
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 23

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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3D sejttenyésztéshez szükséges reagensek
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya 3D sejttenyésztéshez szükséges reagensek beszerzése.
Fenolvörös mentes bazális membrán mátrix: mennyiség: 5, kiszerelési egység:10 ml.
Fenolvörös mentes, növekedési faktor depletált bazális membrán mátrix: mennyiség: 5, kiszerelési egység: 10
ml.
Mennyiség: összesen 100 ml membrán mátrix.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
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Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Finomvegyszerek
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya finomvegyszerek beszerzése.
Hő inaktivált magzati szarvasmarha szérum. Sejtenyésztésztő médiumba, immun blokkoláshoz használjuk:
mennyiség: 45, kiszerelési egység (a továbbiakban: k.e.): 500ml.
Penicillin, streptomicin antibiotikum keverék. Sejttenyésztő oldatokba használjuk: mennyiség:25, k.e.:100ml.
A Trypsin-EDTA oldatot használjuk letapadó sejtkuttúrák felszedésére a szövettenyésztő edények aljáról:
mennyiség:12, k.e.:500ml.
Általánosan használt sejttenyésztő alapoldat, médium. Következő sejttípusokat tenyésztjük benne: HEK, JIMT1,
A549, RAW, BMDM:mennyiség:17, k.e.:6x500ml.
Esszenciális aminosav, a legtöbb sejttenyésztő folyadék igényli: mennyiség:7, k.e.:500ml.
Emlős ribonukleinsav tisztító rendszer: mennyiség:2, k.e.:70 preps.
Általánosan használt sejttenyésztő folyadék NK sejtek tenyésztéséhez: mennyiség:10, k.e.:6x500ml.
Általánosan használt sejttenyésztő folyadék THP1 sejtek tenyésztéséhez: mennyiség:18, k.e.:6x500ml.
Általánosan használt sejttenyésztő alapoldat, médium: mennyiség:4, k.e.:24x500ml.
Pretein A "gyanta" monoklonáils antitestek izolálásához: mennyiség:3, k.e.:5ML.
Phloretin: mennyiség:5, k.e.:25 mg.
Metil-béta-ciklodextrin: mennyiség:4, k.e.:25 g.
Koleszterin: mennyiség:2, k.e.:25 g.
Szfingomielináz: mennyiség:2, k.e.:50 UN.
Glükozil-szfingozin: mennyiség:2, k.e.:5 mg.
Latrunculin: mennyiség:2, k.e.:1 mg.
WST-1 sejtproliferációs reagens: mennyiség:2, k.e.:25 ml.
N-Butyldeoxynojirimycin: mennyiség:1, k.e.:1 mg.
RNS degradációt megakadályozó mintatároló folyadék: mennyiség:2, k.e.:100ML.
5-Azacytidine: mennyiség:2, k.e.:250 mg.
Zebularine: mennyiség:3, k.e.:5 mg.
6-DODECANOYL-N,N-DIMETHYL-2-NAPHTHYLAMIN: mennyiség:2, k.e.:100 mg.
Proteáz gátló koktél: mennyiség:2, k.e.:25 db tabletta.
Protocatechuate 3,4-dioxygenase (Pseudomonas-ból): mennyiség:1, k.e.:25UN.
Glukóz oxidás (Apsergillus-ból): mennyiség:2, k.e.:10KU.
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Piranóz oxidáz (Coriolus-ból): mennyiség:2, k.e.:250 UN.
Marha máj eredetű peroxidáz:mennyiség:4, k.e.:1G.
12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate: mennyiség:5, k.e.:1 mg.
Conduritol B epixode: mennyiség:5, k.e.:5 mg.
Plazmid preparáló kit: mennyiség:10, k.e.:1KT.
Emlős DNS izoláló kit: mennyiség:3, k.e.:70 reaction.
Preteáz gátló koktél: mennyiség:3, k.e.:1 üveg - 100 mL.
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium p-toluenesulfonate: mennyiség:2, k.e.:25
mg.
Aktin ellenes monoklonális antitest: mennyiség:2, k.e.:200 ul.
Akt ellenes monoklonális antitest: mennyiség:2,k.e.:100 ug.
AK a keretmennyiségekre nem vállal lehívási köt-et.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dok. (közbesz. műszaki leírás) meghat.
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, ill. gyártmányra, eredetű v. 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 AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy
a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. AT - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles benyújtani
az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. AK felhívja az AT-k figyelmét, h. az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Az adásvételi szerz. alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális követelményeit a
közbesz. dok-ok részét képező műszaki leírás részletesen tart.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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-2.3.2-15-2016-00020
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II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sejttenyésztési munkákhoz szükséges steril edények
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya sejttenyésztési munkákhoz szükséges steril edények beszerzése.
96 lyukú optikai aljlemez polimer alappal: mennyiség: 1, kiszerelési egység (a továbbiakban: k.e.): 30 db/
csomag.
Fedőlemez aljú, 8 lyukú sejttenyésző kamra: mennyiség: 10, k.e.: 16 db/csomag.
Fedőlemez aljú, 8 lyukú sejttenyésző kamra: mennyiség: 10, k.e.: 16 db/csomag.
Letapadó vagy szuszpenziós sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos 25 cm2 alapterületű, ventillációs kupakú
tenyésztő flaska: mennyiség: 9, k.e.: 360 db/doboz.
Letapadó sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos steril, 6 lyukú sejttenyésztő edény: mennyiség: 12, k.e.: 126
db/doboz.
Letapadó sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos steril, 12 lyukú sejttenyésztő edény: mennyiség: 7, k.e.: 126
db/doboz.
Letapadó sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos steril, 24 lyukú sejttenyésztő edény: mennyiség: 10, k.e.: 126
db/doboz.
Letapadó sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos steril, 96 lyukú sejttenyésztő edény: mennyiség: 11, k.e.: 162
db/doboz.
Letapadó sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos 22,1 cm2 alapterületű, Petricsésze: mennyiség: 6, k.e.: 840
db/doboz.
Letapadó sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos 60,1 cm2 alapterületű, Petricsésze: mennyiség: 8, k.e.: 240
db/doboz.
Letapadó vagy szuszpenziós sejtkultúrák tenyésztéséhez használatos 75 cm2 alapterületű, ventillációs kupakú
tenyésztő flaska: mennyiség: 32, k.e.: 100 db/doboz.
Mennyiség: összesen 18 052 db sejttenyésztési munkákhoz szükséges steril edény.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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,
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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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szerológiai pipetták,sejtkaparók és műanyag csövek
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38437000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Élettudományi Épület
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya szerológiai pipetták, sejtkaparók és műanyag csövek beszerzése.
50 ml térfogatú, steril centrifuga cső. Sejtek centrifugával történő szeparálárára használjuk: mennyiség:18,
kiszerelési egység (db):300.
15 ml térfogatú, steril centrifuga cső. Sejtek centrifugával történő szeparálárára használjuk: mennyiség:16,
kiszerelési egység (db):1000.
20 ul-es autómata pipettára illő szűrős pipettahegy: mennyiség:10, kiszerelési egység (db):1920.
10 ul-es autómata pipettára illő pipettahegy: mennyiség:8, kiszerelési egység (db):10000.
1000 ul-es autómata pipettára illő pipettahegy: mennyiség:10, kiszerelési egység (db):768.
200 ul-es autómata pipettára illő pipettahegy: mennyiség:8, kiszerelési egység (db):10000.
100 ul-es autómata pipettára illő szűrős pipettahegy: mennyiség:10, kiszerelési egység (db):1920.
1000 ul-es autómata pipettára illő pipettahegy: mennyiség:8, kiszerelési egység (db):2500.
1,5 ml PP színtelen reagenscső kupakkal. Reagensek tárolására: mennyiség:30, kiszerelési egység (db):1000.
Sejtkaparó. Adherens sejtek felkaparásához használjik, sejtek passzálása során: mennyiség:17, kiszerelési
egység (db):100.
Szerológiai pipetta hegy, ami 2 ml térfogatú folyadék kiméréséhez használható: mennyiség:7, kiszerelési
egység (db):1000.
Szerológiai pipetta hegy, ami 5 ml térfogatú folyadék kiméréséhez használható: mennyiség:25, kiszerelési
egység (db):500.
Szerológiai pipetta hegy, ami 10 ml térfogatú folyadék kiméréséhez használható: mennyiség:20, kiszerelési
egység (db):500.
Szerológiai pipetta hegy, ami 25 ml térfogatú folyadék kiméréséhez használható: mennyiség:17, kiszerelési
egység (db):200.
Mennyiség: összesen 312 080 db szerológiai pipetták, sejtkaparók és műanyag csövek.
Ajánlatkérő a keretmennyiségekre nem vállal lehívási kötelezettséget.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az áru ajánlati ára tartalmazza a
szállítás költségét.
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 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.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Lejárati idő átlaga (minimum 2 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
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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: 16
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-2.3.2-15-2016-00020

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.Módszer:
ajánlati ár fordított arányosítás, lejárati idő átlaga arányosítás. További részletek a tájékozatató az ATnek,
illetve a 2016.12.21-én közzétett „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért-i
szempontrendszer alkalmazásáról” c. útmutatóban.

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:
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. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 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 4. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében Ajánlatkérő
előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakat. 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. 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. §, 10. §,12-16. §-ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. Az ajánlatkérő
- ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
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:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód valamennyi rész
tekintetében:
M.1.)Figyelemmel a Kbt.67.§(1) bek-re az ATnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.Az AK által a Kbt.69.§(4)-(7)bek-ei alapján
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia
kell a 321/2015.(X.30)Korm.Rend. 21.§(1)bek.a)pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától (Ajánlati felhívásVI.5.pont) visszafelé számított megelőző három évből közbeszerzés tárgya szerinti
szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat,illetve nyilatkozatokat
a 321/2015.(X. 30)Korm.Rend. 22.§(1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés idejének kezdő és befejező
időpontja (év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél,a szállítás tárgya,a szállítás mennyisége
(1-3., 6-7., 9-10. részek esetében), az ellenszolgáltatás összege (4-5., 8. részek esetében), 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a321/2015.(X.30.)Korm.rendelet21.§(1a)bek-re, miszerint amennyiben az(1)bek
alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett,de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Korm.rend 21/A.§-ra, miszerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
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.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
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M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző
három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített
— az 1. rész tekintetében legalább 1 kit kalibrációs gyöngy,
— a 2. rész tekintetében legalább 61 ug/ml monoklonális antitest,
— a 3. rész tekintetében legalább 1 ml lipofekciós és/vagy transzfekciós reagens,
— a 4. rész tekintetében összesen legalább nettó 344 494,- Ft értékű rekombináns fehérjék és/vagy áramlási
citometriás fogyóanyagok,
— az 5. rész tekintetében összesen legalább nettó 241 513,- Ft értékű molekuláris biológiai reagensek,
— a 6. rész tekintetében legalább 74 ml és/vagy 19 reakció és/vagy 20 prep nukleinsavakkal végzett
munkákhoz szükséges reagensek,
— a 7. rész tekintetében legalább 4 ml membrán mátrix,
— a 8. rész tekintetében összesen legalább nettó 399 630,- Ft értékű finomvegyszerek,
— a 9. rész tekintetében legalább 789 db sejttenyésztési munkákhoz szükséges steril edények,
— a 10. rész tekintetében legalább 13 654 db pipetták és/vagy sejtkaparók és/vagy műanyag csövek
Szállításáról szóló referenciával.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bek. alapján az ajánlatkérő a referenciaigazolásban csak
abban az esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez
kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében
foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. Tekintettel
arra, hogy a 4., 5. és 8. részek vonatkozásában a kívánt mennyiségek meghatározásakor különböző
mértékegységek kerültek megadásra, így a mennyiséget egységesen megadni nem lehet. Erre figyelemmel
határozta meg Ajánlatkérő a mennyiségi adat helyett az ellenszolgáltatás összegét.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő több referencia bemutatásával is megfelelhet. Több részre
történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van,
amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vmennyi résznél:AT megrendelésenként jogosult szlát kiállítani.A szla kifizetése utófinanszírozással tört. figy. a
272/2014(XI.5.) Kr-re.A beszerzés GINOP 2.3.2-15-2016-00020 sz. pályázati forrásból valósul meg.Támogatás
intenzitása 100 %.A szerz. alapján történő kifizetés a Kbt.135.§(1),(5),(6) és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-iben a
szla kézhezvételétől szám.30 napos fiz. hat. tört.Késedelem esetén AK a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köt.A részletes fiz. felt. a szerz.tervezet tart. Késedelmi kötbér:Kés. telj. esetén nyertes AT kés.
kötbér fizetésére köt.,mértéke 1 %/munkanap,alapja a nettó vételár.Max.15 egybefüggő munkanapig kerül
felszám.
A hibás telj. kötbér alapja a hibásan telj. áru nettó vételára, mértéke nettó vételár 15 %-a. Maximuma az
adott áru keretmennyiségének a 30 %-a.Meghiús. kötbér:nyertes AT nem teljesítése esetén AK a teljesítés
elmaradásával érintett áru nettó vételára 15 %-ának megfelelő kötbérre jogosult
Jótállás:12 hó
Részletek a szerz.terv.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4

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: 23/01/2019
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: 23/01/2019
Helyi idő: 13:30
Hely:
EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

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.

https://ekr.gov.hu
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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 alvállalkozók
és 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. 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.
9) 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.§ (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el.
11) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
12) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
13) AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
14) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
15) Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról és műszaki egyenértékűségről.
16) Valamennyi rész tekintetében a nyertes ajánlattevőnek forgalomba hozatali engedélyt szükséges
benyújtania.
17) AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az 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.
Karakterkorlát miatt 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
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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.
A jelen felhívás VI.3) pontjának folytatása:
18) FAKSZ: Dr. Csepregi Judit, lajstromszám: 01020
19) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötését követően a Kbt. 105.§ (2) bek.a) pontja szerinti közvetlen
megrendeléseket bocsát ki. A megrendelések nem EKR-en keresztül történnek kibocsátásra a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet 1.§ (5) alapján. Az AK belső integrált vállalatiránytási rendszerén (SAP) keresztül
történik a közvetlen megrendelés. Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány szerint értékeli az ajánlatokat. [Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pont]. Az „Ártáblázat”.xlsx táblázat munkalapjain megajánlott termékek nettó ajánlati
árának összesített értéke és lejárati idő átlagának összesített értéke kerül összehasonlításra a felolvasólap
alapján. A keretmegállapodásos eljárás második részében Ajánlatkérő a konkrét termékeket tartalmazó
termékkosarakat rangsorolja ezen értékelési szempont alapján és az első helyen rangsorolt Eladótól rendeli
meg a kosárban lévő termékeket. A keretmegállapodás 4 Eladóval kerül megkötésre, így a megrendelést
megelőzően az AK kiválasztja, mely Eladótól fogja a szükséges termékeket beszerezni. A kiválasztás
szempontja megegyezik az eljárás 1. részében is meghatározott értékelési szempontokkal. A kiválasztás során
az AK ún. „beszerzési kosarat” állít össze, mely a megrendelni kívánt termékeket tartalmazza. A beszerzési
kosár tartalmazza továbbá minden Eladó nettó szerződéses árát és a lejárati időre vonatkozó megajánlását az
adott kosárra vonatkozóan, így az AK kiválasztja a legkedvezőbb kosárértéket nyújtó Eladót és neki adja le a
megrendelést.

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:
18/12/2018
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