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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572797-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2018/S 248-572797

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: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon:  +36 52512700/73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://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/EKR000891042018/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/EKR000891042018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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-632 Műszerek besz. GINOP-2.3.2.-15-2016-00005
Hivatkozási szám: EKR000891042018

mailto:juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000891042018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000891042018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000891042018/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
38000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-632 Műszerek beszerzése a Debreceni Egyetem részére a GINOP-2.3.2.-15-2016-00005 azonosító
számú pályázat keretein belül
1. rész: Laboratóriumi eszköz 1 — Kemilumineszcens vizualizációs rendszer: 1 db
2. rész: Laboratóriumi eszköz 2 — Microplate olvasó: 1 db
3. rész: Laboratóriumi eszköz 3 — Chemiluminescence Scanner: 1 db
4. rész: Laboratóriumi eszköz 4 — 96 lyukú plate reader (UV): 1 db
5. rész: Laboratóriumi eszköz 5 — Automata nukleinsav izoláló berendezés: 1 db
6. rész: Mikroszkóp és mikroszkóp kamera: 1–1 db
7. rész: Automata fecskendő: 1 db
8. rész: 3D képalkotó kamera és szoftver bőrvizsgálathoz: 1–1 db
9. rész: OCT kamera: 1 db
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

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:
Labor. eszk. 1- Kemilumineszcens vizualizációs r.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4028 Debrecen, Kassai út 26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Tanszék részére
Kemilumineszcens vizualizációs rendszer beszerzésére
Mennyiség: 1 db
— Western blottok detektálására alkalmas
— magas felbontású hűtött CCD kamera
— UV detektálás minimum 2 hullámhosszon, látható fény detektálás mellett alkalmas kemilumineszcencia
detektálására is
— Fluoreszcens rendszerré tovább fejleszthető led megvilágítással látható tartományban és lézer diódákkal
infravörös tartományba
— tartalmaz kezelő és kiértékelő szoftvert is
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
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A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (8
munkaórában).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő — amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában — ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás (hónap) (min. 24. hónap – max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. CCD kamera felbontása (Mpx) (min. 4 Mpx – max. 10 Mpx) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek: 1–2. értékelési szempont: 2 szélső érték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Labor. eszk. 2. - Microplate olvasó
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek nem
önálló Tanszék, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere
Betegségek nem önálló Tanszék részére microplate olvasó beszerzésére.
Mennyiség: 1 db
A multimodális mikrolemez olvasó többféle mérési módban használható (abszorbancia, fluoreszencia),
kinetikai és végpontos mérések kivitelezésére alkalmas nagy áteresztőképességű készülék. Enzim kinetikai
és aktivitásmérések, ELISA mérések és specifikus kolorimetriás valamint fluoreszenciás módszerek
nélkülözhetetlen műszere.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Minimális mintatérfogat (μl) (min. 1 μl - max. 5 μl) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
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Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Labor. eszk. 3. - Chemiluminescence Scanner
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek nem
önálló Tanszék, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere
Betegségek nem önálló Tanszék részére Chemiluminescence Scanner beszerzésére
Mennyiség: 1 db.
Tartalmazza a műszert, szoftvert (1 licensz), tápkábelt és adaptereket, használati utasítást, USB és csatlakozó
kábelt.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A rendszer detekciós forrásának távolsága a blot-tól (mm) (Min. 3 mm - max. 6
mm) / 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: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Labor. eszk. 4. - 96 lyukú plate reader (UV)
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4028 Debrecen, Kassai út 26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet részére 96 lyukú
plate reader (UV) beszerzésére
Mennyiség: 1 db
Többféle méretű lemez (6 -, 12-, 24-, 48-, 96-, 384 lyukú lemezek) leolvasására alkalmas; a készülék
alkalmas a nem homogén minták esetén egy lyukon (well-en) belül több pont mérésére (minta heterogenitás
meghatározás).
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást (8
munkaórában) is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás (hónap) (min. 24. - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Detektálási tartomány (OD) (min. 0,0001 OD- max. 4,00 OD) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1-2. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Labor.eszk.5 - Automata nukleinsav izoláló berend.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4028 Debrecen, Kassai út 26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet részére Automata
nukleinsav izoláló berendezés beszerzésére.
Mennyiség: 1 db
— Mágneses elven alapuló izolálás
— a készülék alkalmas legyen elsődleges minták valamint másodlagos csövek kezelésére is
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást (8
munkaórában) is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
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megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Protokollok száma (minta/ 30 perc) (min. 1 minta/30 perc - max. 8 minta/30 perc) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mikroszkóp és mikroszkóp kamera
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4028 Debrecen, Kassai út 26.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet részére
Mikroszkóp és mikroszkóp kamera beszerzésére
Mennyiség:
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1 db Inverz mikroszkóp sejt laboratóriumi használatra képfeldolgozó kiegészítési lehetőséggel
1 db Kamera Inverz mikroszkóphoz, képfeldolgozó szoftverrel
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást (8 és
6 munkaórában) is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jótállás (hónap) (min. 12 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Kamera felbontása (Megapixel) (Min. 2 Megapixel- Max. 5 Megapixel) / Súlyszám:
20
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1-2. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár:
fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Automata fecskendő
Rész száma: 7
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Klinika 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati
Tanszék részére Automata fecskendő beszerzésére
Mennyiség: 1 db
5 tűs, multi tűs típusú
Közepes és kis molekulasúlyú feltöltőanyag bejuttatására is alkalmas
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
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Az értékelés szempontja: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3D bőr képalkotó kamera és szoftver bőrvizsg.-hoz
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Klinika 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati
Tanszék részére bőrvizsgálathoz 3D képalkotó kamera és szoftver beszerzésére.
Mennyiség:
1 db 3D képalkotó kamera
1 db 3D képalkotó kamerához tartozó szoftver
A bőr analízisére és értékelésére szolgáló képalkotó eszköz és a hozzátartozó software. Működése fejlett
optikai technológián alapul, mely a bőr 2 és 3 dinemzióban való értékelését teszi lehetővé az epidermis és
dermis multi-spectralis analízise révén.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
OCT kamera
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati Klinika 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati
Tanszék részére OCT kamera beszerzésére
Mennyiség: 1 db
In vivo a bőr rétegeinek keresztmetszeti elemzésére alkalmas optikai eszköz, amely a bőrdaganatok objektív,
tudományos igényességű megítélésére és az adatok rögzítésére alkalmas.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást (8
munkaórában) is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles
elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb.
kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-2.3.2-15-2016-00005

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

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. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. § (kivéve ib. pont), 10.§ (kivéve gb. pont),12. §,14. §,16. §-a szerint
kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
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törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. «alfa» szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alk. követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (1)
bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző
3 évből közbesz. tárgya szerinti szállításainak ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve
nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)–(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő
és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, ellenszolgáltatás összege, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő a
3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására
támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek, a Kbt. 67. § (3)
bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
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M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
1. rész esetében: laboratóriumi műszer szállítására vonatkozó 7 000 000 HUF értékű
2. rész esetében: laboratóriumi műszer szállítására vonatkozó 4 000 000 HUF értékű
3. rész esetében: laboratóriumi műszer szállítására vonatkozó 3 400 000 HUF értékű
4. rész esetében: laboratóriumi műszer szállítására vonatkozó 1 700 000 HUF értékű
5. rész esetében: laboratóriumi műszer szállítására vonatkozó 10 000 000 HUF értékű
6. rész esetében: Mikroszkóp/Mikroszkóp kamera szállítására vonatkozó 1 000 000 HUF értékű
7. rész esetében: Orvostechnikai eszköz szállítására vonatkozó 1 400 000 HUF értékű
8. rész esetében: Orvostechnikai eszköz szállítására vonatkozó 3 000 000 HUF értékű
9. rész esetében: Orvostechnikai eszköz szállítására vonatkozó 12 000 000 HUF értékű
Referenciával.
Indoklás: Valamennyi rész keretében 1 db eszköz kerül beszerzésre, így nincs olyan mennyiségi meghatározás,
amelyre a Kbt. 65. § (5) bek.-ben foglalt %-os viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére
alkalmazható.
Fenti okból kifolyólag Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése értelmében a
referenciaigazolásban az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését írta elő.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség
van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
MindenRész: AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, kifiz.,elszámolás pénzneme: HUF. AT 1 db szla
benyújtására jogosult. AT a telj.ig. alapján teljesítést követően jogosult számlát kiállítani, melynek
kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű telj. ig.-t követően. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (6)és
Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 30 napos fiz.
határidővel.
Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, max. 15 %.
Hibás telj. kötbér: mértéke hibás teljesítésenként 5 %, max. 3 alkalommal.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 20 %-a. A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított 1–5. rész esetében min. 24 hónapos, 6–9. rész esetében min. 12
hónapos időtartamra jótállást vállal. (1., 4., 6. részben értékelési szempont a jótállás.)

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
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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: 29/01/2019
Helyi idő: 10:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/02/2019

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/01/2019
Helyi idő: 12:00
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 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.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt
az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell
csatolni.
5.AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015(X.30.)Korm.r.
2.§(5)bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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6.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
7.A Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
9.Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.35.§,
424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 13. § (3) bek.)
10. A Kbt. 47. § (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)bek alapján, ahol a Kbt. vagy
külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja
elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott
dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus
másolata formájában.
11. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§(4)
bek-e szerinti összes adatot.
12.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
14. AK figyelemmel a Kbt.81.§ (5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
16. A devizák HUF-ra történő átszámítása: a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő nem magyar HUF-ban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. AK Kbt. 76. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot, valamint a megajánlott termék fényképpel vagy
rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítását vagy AT
által a termékről összeállított ábrás ismertetőt), amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely termékeket
ajánlotta meg és megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak.
19. 7.,8., és 9. rész esetében a 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek-e alapján Nyertes AT szerződéskötésre
a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal köteles igazolni.
20.Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Nagy-Stieber Elek, lajtsromszám:
00892.
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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:
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