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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563360-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Vegyipari termékek
2018/S 246-563360

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: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
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/EKR000494902018/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/EKR000494902018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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-620 Aerogél gyártás alapanyagainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000494902018

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000494902018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000494902018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000494902018/reszletek
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24000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Aerogél gyártáshoz alapanyag beszerzése 6 részajánlattételi lehetőséggel összesen 178 tételben

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:
Általános vegyszerek, oldószerek,éterek,olajok
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület D-106

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános vegyszerek, oldószerek, éterek, olajok beszerzése 21 tételben összesen 104 db (2-butanon,
Acetonitril, Ammónium-karbonát, Dimethyl sulfoxide-d6, Etanol, formamid, n-hexán, hidrogén-fluorid, N-(3-
Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride,petroléter, salétromsav, Sodium carboxymethyl
cellulose, szilikon olajok különböző tisztaságban és kiszerelésben). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
Alapmennyiséghez képest + 30 % általános vegyszer, oldószer,éter,olajok átvételére.

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.2.1-15-2017-00068

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi reagensek,savak és alkoholok
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület D-106

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi reagensek,savak és alkoholok beszerzése 33 tételben összesen 186 db (1,4-dioxán, 2-Propanol,
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 3-Aminopropyltrimethoxysilane, 3-Chloropropyltrimethoxysilane,
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane, Ammónia, Ciklohexán, Denaturált
szesz, Deutérium-oxid, Dibutil-éter, Dietiléter, Diklórmetán amilénnel stabilizált, Dimethyl sulphoxide, Ecetsav,
Hexamethyldisilazane, Hidrogén-peroxid,Karbamid, Kénsav, Kloroform, Magnézium-szulfát, Metanol, N,N-
dimetilformamid, Nátrium-szulfát, Paraffin, Phenyltrimethoxysilane,Sósav, Tetrahidrofurán Triethoxymethylsilane,
Trimethoxymethylsilane,Vinyltrimethoxysilane különböző tisztaságban és kiszerelésben). Az adásvételi
keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
Alapmennyiséghez képest + 30 % laboratóriumi reagens,sav és alkohol átvételére.

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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.2.1-15-2017-00068

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális adalékanyagok aerogél gyártáshoz
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület D-106

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális adalékanyagok beszerzése 32 tételben összesen 103 db
(2-Hydroxyethyl acrylate4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4-methyl-2-pentanone, Alginic acid sodium
salt, Alumínium-izopropoxid, Benzoil-peroxid, cellulóz, Cirkónium (IV)-propoxid, Diethoxydimethylsilane, Etil-
akrilát, Fluoreszcein-izotiocianát, Fluoreszcens festék, Graphene, Hexadecyltrimethoxysilane, Hydroxyethyl
cellulose, Kumén-hidroperoxid, Hydroxyethyl starch, Mercaptosuccinic acid, Methotrexate, Metilén-kék hidrát,
Poly(caprolactone, starch, Tercbutil-hidroperoxid, Tereftálsav, Tetraetoxi-szilán, Tetrametoxi-szilán, Titán(IV)-
izopropoxid, Titán(IV)-oxid különböző tisztaságban és kiszerelésben). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
Alapmennyiséghez képest + 30 % speciális adalékanyag (aerogél gyártáshoz) átvételére.

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:
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GINOP-2.2.1-15-2017-00068

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi fogyóeszközök és üvegáru
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület D-106

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi fogyóeszközök és üvegáru beszerzése 88 tételben összesen 594 db. A tételek egyenkénti
felsorolása, azok nagy mennyiségére tekintettel karakterkorlát miatt nem lehetséges, azonban a műszaki
specifikációban felsorolásra került. Főbb csoportok:
— centrifugacső - Erlenmeyer lombik - Fecskendő - Főzőpohár - Gömblombik normál csiszolattal - Kesztyű nitril
- Pipetta Pasteur - Szilikon gumi cső - Mintatartó edény Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni
kívánt termékek minőségi és funkcionális
Követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
Alapmennyiséghez képest + 30 % laboratóriumi fogyóeszköz és üvegáru átvételére.

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-2.2.1-15-2017-00068

II.2.14) További információk
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A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Folyékony nitrogén
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24110000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület D-106

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Folyékony nitrogén beszerzése 1 tételben 100 db.
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termék minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
Alapmennyiséghez képest + 30 % folyékony nitrogén átvételére.

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-2.2.1-15-2017-00068

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Palackozott gázok
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
24100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület D-106

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Palackozott gázok beszerzése 3 tételben összesen 32 db (merülőcsöves széndioxid, argon).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
Alapmennyiséghez képest + 30 % palackozott gáz átvételére.

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-2.2.1-15-2017-00068

II.2.14) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt. Csak teljes részre tehető
ajánlat.

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:
1-6 részek vonatkozásában: 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 azt az ajánlattevőt,alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be.
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Igazolási mód: 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. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-a
szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
A Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,hogy a pénzmosás
és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-
b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni;és valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakhelyének bemutatását
Tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek.
szerinti felhívására.
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot
szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot
tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele
egyértelműen megállapítható.
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.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,valamint
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek
megfelel.Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével
történőelőzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk(azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az
alábbiak szerint kötelesek igazolni az 1-6 részekre vonatkozóan:
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M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
Csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb,
I. rész esetén Általános vegyszerek és/vagy oldószerek és/vagy éterek és/vagy olajokra
II. rész esetén Laboratóriumi reagensek és/vagy savak és/vagy alkoholokra
III. rész vegyi adalékanyagokra
IV. rész esetén Laboratóriumi fogyóeszközök és/vagy üvegárura
V. rész esetén kriogénekre
VI. rész esetén Palackozott gázokra
Vonatkozó szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
Minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen),
— a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal
Megjelölve),
— a szállítás mennyiségét,
— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
Történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.
Az M/1. alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők a Kbt. 65 § (6) bekezdése alapján együttesen is
megfelelhetnek.
Az M/1. alkalmassági feltétel kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) bekezdésnek
megfelelően van lehetőség.
Ajánlatkérő a műszakilag egyenértékű megajánlást elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1:
Alkalmatlan Ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
évben összesen az
I. rész: 73 db Általános vegyszerek és/vagy oldószerek és/vagy éterek és/vagy olajok szállításából származó
referenciával
II. rész: 130 db Laboratóriumi reagensek és/vagy savak és/vagy alkoholok szállításából származó referenciával
III. rész: 72 db vegyi adalékanyagok szállításából származó referenciával
IV. rész: 416 db Laboratóriumi fogyóeszközök és/vagy üvegáru szállításából származó referenciával
V. rész: 70 db kriogének szállításából származó referenciával
VI. rész: 22 db Palackozott gázok szállításából származó referenciával
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
Történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében
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Foglaltakra.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-6. rész: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifiz. pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig./rész
telj. alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kifizetésére átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1),(6) bek.-
iben, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződésterv.-nek megfelelően, a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül. A támogatás intenzitása 100 %. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti
mértékű késedelmi kamat megfiz-re köteles. A szerződést biztosító mellékköt.-ek 1-6. rész: Késedelmi és
hibás teljesítési kötbér: a késedelemmel illetve a hibás teljesítéssel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap.
AT nem teljesítése esetén AK a keretmenny.-ből le nem szállított áru nettó vételárának 15 %-ának megfelelő
meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos részleteket a szerződéstervezet tart. AK
előírja az 1-3. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően a szavatosság lejárati ideje 6 hónapot
meghaladó legyen.

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: 24/01/2019
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 időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/01/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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
(EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan
használt informatikai és elektronikus
Hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához
az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
3. Az AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az
EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az Ak az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
5) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13.§ szerint kell
eljárni.
6) 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.
7) 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.
8) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
9) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
10) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött -felolvasólapot,
figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell
a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
11) 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 Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot.
15) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
16) Nyilatkozat benyújtása szükséges az 1-3. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően a
szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó.
17)Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról, a forgalomba hozatali engedélyek meglétéről, műszaki
egyenértékűségről az 1., 2., 3., 4. és 6. rész vonatkozásában.

https://ekr.gov.hu
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18) A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit AK minden rész tekintetében részletesen
meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők
nem,csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
19) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 2 hónapban határozta meg, mely alatt 60 nap értendő.
20) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

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:
17/12/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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