
Ajánlattételi felhívás

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

költségvetési szervEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.unideb.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

LászlóDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Nagy-Stieber Elek

nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu +36 52512700/74490

Egyéb:

Oktatás

Árubeszerzés

DEK-643_DE GYTK-képzések eszközellátottságának bővítése az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. 
pályázat keretében



Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2 db egycsatornás pipetta (0,5-10 μl), 2 db egycsatornás pipetta (20-200 μl), 2 db egycsatornás pipetta (100-1000 μl), 1 db 
nyolccsatornás pipetta (15-300 μl), 2 db tizenkétcsatornás pipetta (15-300 μl) Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. 
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. 
alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki 
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű 
vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására 
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - PipettákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:1Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

1. rész: 2 db egycsatornás pipetta (0,5-10 μl), 2 db egycsatornás pipetta (20-200 μl), 2 db egycsatornás pipetta (100-1000 μl), 1 db 
nyolccsatornás pipetta (15-300 μl), 2 db tizenkétcsatornás pipetta (15-300 μl) 2. rész: 5 db 200 g-os mérési tartományú laboratóriumi 
mérleg és 16 db 2000 g-os mérési tartományú laboratóriumi mérleg 3. rész: 1 db spektrofotométer 4. rész: 1 db mikrobiológiai 
biztonsági fülke és 1 db vertikális autokláv 5. rész: 1 db fluoreszcens mikroszkóp készülék 6. rész: 1 db - 85 ℃-os mélyfagyasztó 
szekrény 7. rész: 1 db vákuumpumpa 8. rész: 1 db Grant vízfürdő és 1 db aspirátor 9. rész: 1 db szitarázó 10. rész: 1 db ozmométer 11.
rész: 1 db 750 g-os mérési tartományú precíziós mérleg és 1 db 3100 g-os mérési tartományú precíziós mérleg

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

Valamennyi pipetta autoklávozható? 10

Ismétlődő valamennyi pipetta? 10



A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Laboratóriumi mérlegekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Pontkiosztás módszere a minőségi értékelési szempontoknál:
Nem válasz: a pontskála alsó határának megfelelő minimum pontszám (0 pont). Igen válasz megajánlása esetén a pontskála felső 
határának megfelelő maximális pontszám (10 pont) kerül kiosztásra. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű 
dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

80Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)



Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

5 db 200 g-os mérési tartományú laboratóriumi mérleg és 16 db 2000 g-os mérési tartományú laboratóriumi mérleg Részletek a 
Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. 
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani 
ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól 
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Igen

Igen

A 200 g-os méréstartományú laboratóriumi mérleg linearitása (min. 0 mg – max. 
20 mg)

20

A 2000 g-os méréstartományú laboratóriumú mérleg linearitása (min. 0 mg – max.
200 mg)

20

Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem

Nem



-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

80Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db kétfényutas önálló UV/VIS spektrofotométer 190-1100 nm-es tartománnyal. Részletek a Műszaki leírás elnevezésű 
dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, 
műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az 
egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett 
műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására 
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - SpektrofotométerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempontok: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

A sávszélesség mértéke (min. 0,5 nm – max. 1 nm) 20

Nem

Igen

1



Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db mikrobiológiai biztonsági fülke és 1 db vertikális autokláv Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés 
magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, 
amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, 
műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű 
vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására 
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Mikrobiológiai berendezésekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa: 0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempont: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat
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Igen

Igen



NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Fluoreszcens mikroszkóp készülékII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa: 0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempontok: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

A mikrobiológiai biztonsági fülke Airflow rendszerének hatékonysága a 
visszakeringetés vonatkozásában (min. 60 % - max. 100 %)

20

A vertikális autokláv kapacitása (min. 80 liter – max. 120 liter) 20

Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Biológiai mikroszkóp - a tökéletes moduláris mikroszkóp - a kutatás és a fejlett rutin mikroszkópia számára szövetminták, citológiai 
anyagok értékelésére, a többszörös fluoreszcens jelöléshez, a legvékonyabb szövetrészektől a 380 μm-es mintavastagságig. Részletek 
a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. 
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani 
ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól 
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

A fluoeszcens filterek száma (min. 4 db – max. 10 db) 20

A teljes nagyítás mértéke (min. 10X-es – max. 100X-os) 20

Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem



II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

80Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db - 40 °C- tól – 85°C – ig működési hőmérsékletű mélyfagyasztó szekrény Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A
beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. 
alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki 
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű 
vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására 
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - - 85 ℃-os mélyfagyasztó szekrényII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempontok: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat
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Igen

Igen

A - 85 ℃-os mélyfagyasztó szekrény űrtartalma (min. 380 liter – max. 430 liter) 20

Nem

Igen

1



II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db vákuumpumpa (Kétfokozatú, nagy teljesítményű forgólapátos szivattyú, kis tömeggel.) Részletek a Műszaki leírás elnevezésű 
dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, 
műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az 
egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett 
műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására 
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - VákuumpumpaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempont: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Grant vízfürdő és aspirátorII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempontok: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Igen

A végvákuum értéke (min. 0,002 mBar – max. 0,005 mBar) 20

A vákuumpumpa maximális kapacitása (min. 1,5 m3/óra – max. 3,5 m3/óra) 20

Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db Grant vízfürdő és 1 db aspirátor (Kisméretű, kompakt aspirációs pumpa 1 literes csapda palackkal felülúszók, tápfolyadékok 
leszívásához.) Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést 
és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) 
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. 
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani 
ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól 
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

A Grant vízfürdő tanktérfogata (min. 10 liter – max. 14 liter) 20

Az aspirátor esetén az áramlási sebesség heggyel (min. 70 ml/perc – max. 80 ml/ 
perc)

20

Nem

Igen

1

Nem

Nem



(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

80Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db szitarázó száraz és nedves szitáláshoz Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a 
szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 
közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, 
illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési 
dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett 
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló 
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum 
lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert 
szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - SzitarázóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempontok: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

Az egyidejű legnagyobb szitálható mennyiség (min. 2,5 kg – max. 3,0 kg) 20

Nem

Igen



1 db ozmométer, mely alkalmas polimerek átlagos molekulatömegének (Mn) meghatározására, amelyek különböző szerves 
oldószerekben oldhatók és a vizes oldatok ozmolaritásának meghatározására, szerves oldatok (40-50 000 Dalton) és víz (körülbelül 
5000 molekulatömegig) molekulatömeg meghatározására. Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban. A beszerzés 
magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, 
amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, 
műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű 
vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - OzmométerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempont: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - Precíziós mérlegekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempont: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

80Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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.

Igen

Igen

A hőmérséklet-beállítás mértéke a tartományban (min. 0,5 ℃ - max. 1 ℃) 20

Nem

Igen

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. pályázat



A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db 750 g-os mérési tartományú precíziós mérleg és 1 db 3100 g-os mérési tartományú precíziós mérleg Részletek a Műszaki leírás 
elnevezésű dokumentumban. A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is. A 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki 
engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, meghatározott 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 
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - 
amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - 
köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki 
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Fő CPV-kód:

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)

Igen

Igen

A 3100 g-os precíziós mérleg kijelzője esetén a leolvashatóság pontossága (min. 
0,01 g – max. 0,1 g)

20

A 750 g-os precíziós mérleg kijelzője esetén a leolvashatóság pontossága (min. 
0,001 g – max. 0,01 g)

20

Nem

Igen

1

Nem



III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 
mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be 
kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k), m) és q) pontjában felsorolt 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. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - 
adott esetben - az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás feltételeire. A 424/2017. Korm. r. 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem 
állása igazolásának körében nem kér Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő 
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles 
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti 
igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Pontskála alsó-felső határa:0-10 pont. Ár: fordított arányosítás módszere. Minőségi értékelési szempontok: a két szélső értéktől való 
távolságok arányának módszere. Részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Igen
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IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázásra lehetőség nincs. Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult. Ajánlattevő a 
teljesítési igazolás alapján jogosult számlát kiállítani. A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a 
szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (6)-ben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben, valamint a szerződéstervezetben 
foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla kifizetése utófinanszírozással történik, 
figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. r.-re. A támogatás intenzitása 100%. Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a nettó vételár,
maximális összege a nettó vételár 15 %-a. Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 20 %-ának megfelelő összeg. Jótállás:12 hónap. 
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint. További feltételek a szerződéstervezetben találhatók. Kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő M.1) ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé 
számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített - az 1. rész esetén: - 1 db egycsatornás pipetta (0,5-10 μl) adásvételére vonatkozó – értéktől függetlenül – 
referenciával, és - 1 db egycsatornás pipetta (20-200 μl) adásvételére vonatkozó – értéktől függetlenül – referenciával, és - 1 db 
egycsatornás pipetta (100-1000 μl) adásvételére vonatkozó – értéktől függetlenül – referenciával, és - nyolccsatornás pipetta (15-300 
μl) adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 140 000,- Ft értékű referenciával, és - 1 db tizenkétcsatornás pipetta (15-300 μl) 
adásvételére vonatkozó – értéktől függetlenül – referenciával. - a 2. rész esetén - 3 db 200 g-os mérési tartományú laboratóriumi 
mérleg adásvételére vonatkozó – értéktől függetlenül – referenciával, és - 10 db 2000 g-os mérési tartományú laboratóriumi mérleg 
adásvételére vonatkozó – értéktől függetlenül – referenciával. - a 3. rész esetén spektrofotométer adásvételére vonatkozó összesen 
legalább nettó 2 000 000,- Ft értékű referenciával; - a 4. rész esetén - mikrobiológiai biztonsági fülke adásvételére vonatkozó összesen 
legalább nettó 1 000 000,- Ft értékű referenciával; és - vertikális autokláv adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 800 000,- Ft
értékű referenciával. - az 5. rész esetén fluoreszcens mikroszkóp készülék adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 4 000 000,-
Ft értékű referenciával; - a 6. rész esetén - 85 ℃-os mélyfagyasztó szekrény adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 1 200 000
,- Ft értékű referenciával; - a 7. rész esetén vákuumpumpa adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 300 000,- Ft értékű 
referenciával; - a 8. rész esetén - Grant vízfürdő adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 100 000,- Ft értékű referenciával; és -
aspirátor adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 60 000,- Ft értékű referenciával. - a 9. rész esetén szitarázó adásvételére 
vonatkozó összesen legalább nettó 600 000,- Ft értékű referenciával; - a 10. rész esetén ozmométer adásvételére vonatkozó összesen 
legalább nettó 2 000 000,- Ft értékű referenciával; - a 11. rész esetén - 750 g-os mérési tartományú precíziós mérleg adásvételére 
vonatkozó összesen legalább nettó 100 000,- Ft értékű referenciával, és - 3100 g-os mérési tartományú precíziós mérleg adásvételére 
vonatkozó összesen legalább nettó 70 000,- Ft értékű referenciával. A referencia származhat egy vagy több szerződésből is. 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 teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri 
az Ajánlatkérő megadni. A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására 
felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján a jelen felhívás feladásától 
visszafelé számított három évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését, az 
ismertetett árubeszerzésekre vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2)
bek. szerint (minimális tartalom: a teljesítés kezdő és záró időpontja (év-hónap-nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, 
adott esetben az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e). Ajánlattevő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén köteles a referencia értékét 
forintra átszámolni a teljesítés befejezésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam 
alapján. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint megállapított alkalmassági feltétel igazolására irányadónak tekinti a 321/ 
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén kell 
Ajánlattevőknek benyújtaniuk az alkalmassági feltételnek való megfelelésük igazolását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X 
.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő három év 
teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 
szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a referenciaigazolásban 
csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan 
nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői 
előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a beszerzési mennyisége több
rész tekintetében 1 darab eszköz vagy készülék, így azon részeknél Ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, miszerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles 
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) 
bekezdése alapján kell eljárnia.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:



1.Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a 424/2017. Korm. r. 2.§ (3) bekezdésére 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.12.21 12:00

HU

30

2018.12.21 14:00

Nem



2018.12.10

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

figyelemmel. 2.A műszaki leírásban nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321
/2015. Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. 3.A 424/2017. Korm. r. 5.§ (2) bekezdése 
alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” 
formátumban kell benyújtani. 4.Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. 
Korm. r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a 321/2015.Korm. r. 13.§ szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is
csatolni. 5.Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró –közös ajánlattétel esetén valamennyi- AT és - adott esetben - az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) szerinti aláírási 
címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
meghatalmazást. 6.A 424/2017. Korm. r. 6.§ (9) szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a 
rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban mindig az aktuális adatokkal szerepeljen. 7.AK felhívja
AT figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a 424/2017. Korm. r. 10.§ (1)-(2) bekezdéseire. 8.Amennyiben 
bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű 
fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége. 9.A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében az eljárásban 
kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Az
ajánlattételre felhívottak közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott 
olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek AK nem küldött ajánlattételi felhívást. 10.A 424/2017. Korm. r. 10. 
§ (4) bekezdése nem kerül alkalmazásra. 11.A 424/2017. Korm. r. 11.§ (1) bekezdése szerint hozza létre AK a felolvasólapot. 12. 
AK a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm. r. 11.§ (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 13. Közös ajánlattétel 
esetén ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35.§ és a 424/2017. Korm. r. 13.§ (2)-(3) 
bekezdései szerint. 14. A Kbt.65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat - ha releváns - részenként csatolandó. 15. Ajánlatkérő 
rendelkezik a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésekben foglaltak alkalmazásáról. 16. Ha AK az írásbeli összegezésben a második 
legkedvezőbb ajánlatot tevőt meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést. 17.Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ az 
irányadó, figyelemmel a Kbt. 114.§ (6) bekezdésre. AK a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi 
határidő előtti 2. munkanapot tekinti. 18.AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart. 19.Az ajánlatok beérkezésével, 
felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a 424/2017. Korm. r. 15. § (2)-(5) bekezdéseire. 20.A szerződés teljesítésére 
nem vonatkoznak különleges szerződési feltételek. 21. A Kbt. 114.§ (8) bekezdése teljesülésénél AK köteles az eljárást 
eredménytelenné nyilvánítani. 22.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 22.FAKSZ: Hamvasné Homonnai 
Emese - 00717




