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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514255-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Vegyipari termékek
2018/S 225-514255

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ágnes
Telefon:  +36 52512700/73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437002018/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/EKR000437002018/reszletek

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

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-622 Vegyszerek és laboratóriumi segédanyagok
Hivatkozási szám: EKR000437002018

II.1.2) Fő CPV-kód
24000000

mailto:varga.agnes@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437002018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437002018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437002018/reszletek
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-622 Adásvételi keretmegállapodás vegyszerek és laboratóriumi segédanyagok beszerzése

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 labor – és tenyésztő anyagok
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38437000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettudományi Épület, Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya általános labor - és tenyésztő anyagok szállítása. A keretmennyiségek
darabban kifejezve tételenként:
Megnevezés Keretmennyiség
Cell culture dish 35 mm: 2 db
Culture dish, 100mm diameter: 5 db
Mikrotiter Plate tető: 6 db
Plate 96 well: 42 db
Plate 12 well: 12 db
Plate 24 well: 12 db
Plate 6 well: 25 db
T25 flaska: 35 db
T75 flaska: 60 db
Vacuum filtration system, 500ml: 35 db
Biohit filter tips (10 ul): 82 db
Biohit filter tips (1000 ul): 70 db
Biohit filter tips (200 ul): 83 db
Géltöltő pipettahegy (200 ul): 8 db
Pasteur pipetta: 80 db
Pipettahegy 1 ml: 190 db
Pipettahegy 10 μl: 50 db
Pipettahegy 200 μl: 450 db
Pipettahegy 5 ml: 140 db
Szerológiai pipetta 10 ml: 140 db
Szerológiai pipetta 25 ml: 96 db
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Szerológiai pipetta 5 ml: 135 db
Conical tube, 15 ml (TPP): 159 db
Conical tube, 50 ml (TPP): 94 db
Cryo Tube Vials: 13 db
Eppendorf cső 0,2 ml, PCR: 16 db
Eppendorf cső, 0,5 ml: 26 db
Eppendorf cső, 1,5 ml: 70 db
Eppendorf cső, 2 ml: 37 db
Polystyrene conical tubes, 15 ml, BD Falcon: 1 db
Protein LoBind Tube 1.5 ml; 0030108116 (Eppendorf): 5 db
Eppendorf LoBind DNA/RNA1.5 ml microfuge tubes: 10 db
Eppendorf LoBind Proetin 1.5 ml microfuge tubes: 10 db
Tube round bottom, PS, 5 ml: 20 db
0.22 μm fecskendőszűrő: 5 db
0.45 μm fecskendőszűrő: 4 db
Kesztyű, nitril, púdermentes, M: 4 db
Kesztyű, nitril, púdermentes, S: 5 db
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 adásvételi keret megállapodás 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: 24
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-2.3.2-15-2016-00044

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű dokumentumban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Molekuláris biológiai anyagok
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettudományi Épület, Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya molekuláris biológiai anyagok szállítása. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
Megnevezés Keretmennyiség
BCA protein assay: 5 db
DNTP: 15 db
Géncsendesítés shRNS plazmid konstruktok: 5 db
Goat serum: 5 db
High Capacity cDNA Kit: 1 db
LightCycler® 480 Multiwell Plate 384: 4 db
LightCycler® 480 Multiwell Plate 96: 3 db
LightCycler® 480 Sealing Foil: 4 db
MgCl2: 1 db
Nucleobond Xtra Midi EF: 1 db
NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up: 2 db
NucleoSpin® Plasmid: 3 db
Phusion High-Fidelity DNA Polymerase: 3 db
Plazmid Midiprep: 1 db
Qiagen Rneasy Plus Mini kit (50): 7 db
QPCR SyGreen Mix Hi-ROX, 2000rxn: 4 db
RNeasy FFPE Mini Kit: 5 db
Trizol: 9 db
1 kb DNA ladder for gel electrophoresis: 1 db
100 bp DNA Ladder (Invitrogen): 4 db
30 % acrylamide: 9 db
Ammónium perszulfát: 1 db
Blotting Grade Blocker: 1 db
Coomassie Brilliant Blue R-250 Dye: 2 db
ECL Blotting Reagent: 2 db
ECL Prime Wester Blotting Detection: 5 db
Ethidium bromide solution: 1 db
Ezvision 6X loading buffer: 1 db
GE Nitrocellulose membrane: 5 db
Gel Red Nucleic Acid stain 10 000x in DMSO: 10 db
Glycine: 16 db
Invitrogen™ SYBR™ Safe™ DNA Gel Stain: 5 db
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Nitrocellulose membrane: 4 db
Precision Dual Color standard: 8 db
Prosive Protein marker: 10 db
Protein G agarose: 5 db
QIAquick Gel Extraction Kit: 6 db
SDS: 22 db
SeaKem LE AGAROSE: 4 db
SigmaFAST protease inhibitor cocktail EDTA free: 1 db
Skim milk powder: 1 db
TEMED: 8 db
TRIS: 17 db
TRIS Ultra Pure: 10 db
Tween20: 5 db
Urea: 4 db
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 adásvételi keret megállapodás 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: 24
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-2.3.2-15-2016-00044

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű dokumentumban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Molekuláris biofizikai anyagok
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettudományi Épület, Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya molekuláris biofizikai anyagok szállítása. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
Megnevezés Keretmennyiség
Agarase: 5 db
Biotin-11-dUTP: 5 db
Proteinase K(recombinant): 5 db
RiboLock Rnase Inhibitor: 1 db
RNase H: 1 db
RNase T: 1 db
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase: 3 db
S1 Nuclease: 10 db
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 adásvételi keret megállapodás 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: 24
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-2.3.2-15-2016-00044

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű dokumentumban.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Speciális anyagok, eszközök
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettudományi Épület, Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya speciális anyagok, eszközök szállítása. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
Megnevezés Keretmennyiség
Anti Akt antibody: 1 db
Anti-Cortactin antibody produced in rabbit: 2 db
Anti-Desmin antibody: 2 db
Anti-Flag Tag Antibody: 1 db
Anti-GFP Antibody: 2 db
Anti-His Tag Antibody: 1 db
Anti-KV1.3 antibody produced in rabbit: 2 db
Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody: 5 db
Anti-Orai1 antibody: 2 db
Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody: 6 db
Anti-STIM1 antibody: 2 db
C-Fos antibody: 2 db
C-Jun antibody: 2 db
CD3e / CD3 epsilon Antibody (SP7): 2 db
Fluoreszcensen konjugált másodlagos antitestek: 6 db
Glutamát receptor 1 antitest: 2 db
GFAP antitest: 2 db
MAVS antibody: 2 db
Myf5 antibody: 2 db
MyoD antibody: 2 db
Myogenin antibody: 2 db
Neurogenin antibody: 2 db
Pax7 antibody: 1 db
Pax7 antibody for IP: 1 db
Rabbit polyclonal to 67 kDA laminin receptor antibody: 2 db
Sept7 antibody: 2 db
STIM1 Antibody (CDN3H4): 2 db
Sejtszámláló kamra: 1 db
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).
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Az adásvételi keret megállapodás 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: 24
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-2.3.2-15-2016-00044

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű dokumentumban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Oldat, reagens, vegyszer
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettudományi Épület, Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás, amelynek tárgya oldat, reagens, vegyszer szállítása. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
Megnevezés Keretmennyiség
1-Butanol laboratóriumi célra: 10 db
Aceton: 6 db
Aceton -D6: 10 db
Aceton laboratóriumi célra: 30 db
Acetone-D6, 99,8 % deuteration degree: 4 db
Acetone-D6, 99,8 % deuteration degree: 5 db
Acetone-D6, 99,8 % deuteration degree: 2 db
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Acetonitril gradient grade HPLC-hez: 20 db
Acetonitril laboratóriumi célra: 20 db
Acetonitrile-D3, 99,8 % deuteration degree: 5 db
Chloroform-d, "100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS: 5 db
Chloroform-d1 99,8 % deuteration degree with +0.03 % TMS: 30 db
Deutérium oxid: 20 db
Deutérium oxid: 20 db
Deuterium oxide, 99.9 atom % D: 3 db
Deuterium oxide, 99.9 atom % D: 2 db
Dietil-éter laboratóriumi célra: 10 db
Dimethyl sulphoxide-d6, 99,8 % deuteration degree with +0,03 % TMS: 10 db
Dimethyl sulphoxide-d6, 99,8 % deuteration degree with +0,03 % TMS: 5 db
Dimetil szulfoxid, szárított (max. 0,005 % H2O): 10 db
Dimetilszulfoxid-D6: 20 db
Dimetilszulfoxid-D6: 10 db
DMSO: 9 db
Etil-acetát laboratóriumi célra: 30 db
Glicerol: 10 db
Isopropanol: 45 db
Kloroform (~1 % EtOH-val stabilizált) laboratóriumi célra: 20 db
Kloroform-D: 20 db
Metanol laboratóriumi célra: 33 db
Metanol, gradient grade HPLC-hez: 45 db
Metanol, szárított (max. 0,005 % H2O) for synthesis: 10 db
Metanol, vízmentes (max. 0,0020 % H2O): 10 db
Metanol-D4: 10 db
Metanol-D4: 10 db
Methanol-D4, 99,8 % deuteration degree: 5 db
Methanol-D4, 99,8 % deuteration degree, with 0,03 % TMS for NMR spectroscopy: 10 db
Metilén klorid-D2: 1 db
Metilén-klorid (etanollal stabilizált) laboratóriumi célra: 60 db
Piridin vízmentes (max. 30 ppm víz): 10 db
Pyridine-d5, ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS: 3 db
Sodium deuteroxide solution 40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D: 1 db
Tetrahidrofurán, szárított (max. 0,003 % H2O): 10 db
TritonX-100: 1 db
Water G Chromasolv grad.elution: 4 db
Antibiotikum (Pen/strep): 50 db
DMEM high glucose: 70 db
DMEM low glucose: 6 db
Hank's Balanced Salt Solution, Ca, Mg free: 1 db
HEPES 1M: 7 db
Horse Serum, Heat Inactivated: 3 db
Laminin: 1 db
LB Broth: 2 db
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L-glutamin: 55 db
L-glutamin: 1 db
MEM: 4 db
NEA: 1 db
RPMI 1640: 120 db
Sodium pyruvate: 9 db
Trypsin EDTA: 90 db
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 adásvételi keret megállapodás 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: 24
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-2.3.2-15-2016-00044

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű dokumentumban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Egyéb vegyszerek és sejtek
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettudományi Épület, Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Keretmegállapodás, amelynek tárgya egyéb vegyszerek és sejtek szállítása. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
Megnevezés Keretmennyiség
4-(Dimethylamino)pyridine, ReagentPlus®, ≥99%: 3 db
AEBSF-pefabloc: 2 db
Allylamine, 98 %: 2 db
Ampicillin: 2 db
BAPTA: 4 db
Bovine Serum Albumin powder: 2 db
Bromophenol Blue: 1 db
BSA: 5 db
Calyculin A: 6 db
Canertinib: 1 db
CHAPS hydrate: 1 db
Chloramphenicol: 2 db
Conduritol B epoxide: 2 db
DTT: 3 db
EDC (1, ethyl(-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide hydrochloride): 2 db
EDTA: 2 db
EGTA: 4 db
Erlotinib: 1 db
Gefitinib: 1 db
Guanidin-hidroklorid: 1 db
Iodosobenzene diacetate, 98+%: 3 db
IPTG: 5 db
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside: 3 db
KCl: 4 db
Keresztkötő ágens BS3: 2 db
Lapatinib: 1 db
LB Broth: 2 db
Margatoxin: 1 db
MgSO4 7H2O: 4 db
Mitomycin: 1 db
NaCl: 5 db
NaNO3: 4 db
Paxilline: 1 db
Pepstatin A: 2 db
Phenyl chloroformate, 99 %: 3 db
Phosphate buffer saline tablet: 4 db
Potassium chloride: 3 db
Potassium fluoride: 1 db
Selenourea: 2 db
Succrose: 6 db
Sulfo-NHS: 2 db
Tamoxifen: 1 db
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TCEP: 1 db
Thapsigargin: 1 db
Trifluor acetic acid: 4 db
Tripton: 4 db
Urea: 2 db
YM58483 CRAC inhibitor: 1 db
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 adásvételi keret megállapodás 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: 24
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-2.3.2-15-2016-00044

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű dokumentumban.

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. rész Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni
az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok
fennáll.
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
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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. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. 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) bekezdésére figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a
321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. § 12-16.§- a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az kizáró okok igazolása tekintetében - egyéb dokumentumok
csatolása esetén is - csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi figyelembe, és
annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok
benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás] Amennyiben Ajánlattevő korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő
köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák
az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmassági igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
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 rész tekintetében:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő
nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet
21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5.
pont) visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész: laboratóriumi fogyóanyagok; II. rész: reagensek és/vagy vegyszerek;
III. rész: sejttenyésztéshez és/vagy molekuláris vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek; IV.rész: antitestek;
V. rész: oldat és/vagy reagens és/vagy vegyszer; VI. rész: egyéb vegyszerek és/vagy sejtek) szállításokra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.
tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
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A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11)
bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
évben összesen az
I. rész tekintetében: 65 db laboratóriumi fogyóanyagok szállításából származó referenciával
II. rész tekintetében: 7 db reagensek és/vagy vegyszerek szállításából származó referenciával
III. rész tekintetében: 1 db sejttenyésztéshez és/vagy molekuláris vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek
szállításából származó referenciával
IV. rész tekintetében: 2 db antitestek szállításából származó referenciával
V. rész tekintetében: 30 db oldat és/vagy reagens és/vagy vegyszer szállításából származó referenciával
VI. rész tekintetében: 4 db egyéb vegyszerek és/vagy sejtek szállításából származó referenciával
Amennyiben a teljesítés a vizsgált időszak kezdete előtt megkezdődött akkor alkalmas Ajánlattevő, ha az
Ajánlatkérő által elvárt paraméterek az előírt időszakban teljesülnek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát,
eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásától. Ajánlakérő a referencia
tekintetében a ’Vegyszerek CPV kódjai’ elnevezésű dokumentumban meghatározza, hogy mely CPV kódok
szerinti árut tekinti vegyszernek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig.
alapján szállításonként jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére utófinanszírozás keretében,
átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben, valamint a
keretmegállapodás tervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.Finanszírozás
mértéke:100%Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére
köteles. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/munkanap. Hibás teljesítés
esetén Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Mértéke a hibásan teljesített áru nettó vételárának 15 %-a. AT
nem teljesítése esetén AK az áruk nettó vételárának 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A
kötbérrel és jótállással kapcsolatos részleteket a keretmegállapodás tervezet tart.AT az árura a teljesítéstől
számított 12 hónapos időtartamban jótállást vállal.

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
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
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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: 10/01/2019
Helyi idő: 13:00

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: 10/01/2019
Helyi idő: 15:00
Hely:
EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A 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
követően nyújthatóak be.
2) A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom
esetén is csatolni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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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.
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.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - 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) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot.
14) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
15) Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról, műszaki egyenértékűségről
16) FAKSZ: Nagy-Stieber Elek László (lajstromszám: 00892), Dr. Csepregi Judit, lajstromszám: 01020; Dóka
Edit, lajstromszám: OO707
17) 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 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 3 Eladóval kerül megkötésre, így a megrendelést megelőzően az AK kiválasztja, mely
Eladótól fogja a szükséges termékeket beszerezni.

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S225
22/11/2018
514255-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 17 / 17

22/11/2018 S225
https://ted.europa.eu/
TED

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

17 / 17

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3) pont folytatása: 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 az
adott kosárra vonatkozóan, így az AK kiválasztja a legkedvezőbb kosárértéket nyújtó Eladót és neki adja le a
megrendelést.
18) Az ár, mint egyedüli értékelési szempont alkalmazásának indokolása a „DEK-622 Tájékoztató az
ajánlattevőknek” c. dokumentum 15. pontjában található.

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:
20/11/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

