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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281776-2019:TEXT:EN:HTML

Hungary-Debrecen: Laboratory reagents
2019/S 115-281776

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Hungary
Contact person: Dr. Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
Telephone:  +36 52512700-73066
E-mail: szabo.dorottya@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS code: HU321
Internet address(es):
Main address: http://www.unideb.hu
Address of the buyer profile: http://www.kancellaria.unideb.hu

I.2) Information about joint procurement

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178862019/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000178862019/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4) Type of the contracting authority
Other type: Költségvetési szerv

I.5) Main activity
Education

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
DEK-742 Vegyszerek és fogyóanyagok beszerzése
Reference number: EKR000178862019

mailto:szabo.dorottya@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178862019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178862019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178862019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000178862019/reszletek
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II.1.2) Main CPV code
33696500

II.1.3) Type of contract
Supplies

II.1.4) Short description:
Vegyszerek és fogyóanyagok beszerzése a Debreceni Egyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz.
projekt keretében 18 részajánlattételi lehetőséggel összesen 191 tételben

II.1.5) Estimated total value

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2) Description

II.2.1) Title:
Nagy tisztaságú vegyszerek
Lot No: 1

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
24322210
24313220

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Nagy tisztaságú vegyszerek beszerzése 48 tételben összesen 97 db. A keretmennyiségek darabban kifejezve
tételenként: 1. MgCl2*6H2O 1, 2. 2-merkaptoethanol 1, 3. Methanol 1, 4. D-(+)Glucose 1, 5. Acetic acid,
BioUltra 1, 6. HiTrap Protein G HP 1, 7. Peroxidase Type VI from Horseradish 2, 8. Biotinamidohexanoic acid
hydrazide 2, 9. Streptavidin from Streptomyces avidii 2, 10. Endoproteinase ASP-N 2, 11. cOmplete™ Protease
Inhibitor Cocktail 2, 12. Dimetil-sulfoxid, C2H6OS 1, 13. Potassium Chloride KCL, powder, BioReagent 1, 14.
Na2HPO4, BioXtra 1, 15. Potassium phosphate monobasic KH2PO4, powder 1, 16. DL-DTT, minimum 99
% titration 1, 17. Tris-HCl 1, 18. Hybridoma enhancing supplement 2, 19. DMEM - high glucose, without L-
methionine 10, 20. PEG Solution Hybri-Max 1, 21. Glycerol for molecular biology 1, 22. TRI REAGENT 2, 23.
DNA Molecular Weight Marker XIII (50 bp ladder) 3, 24. L-Glutamine Solution (200mM) 6, 25. TRYPSIN-EDTA
solution (10X) 6, 26. β-NADP-Na2 10, 27. ATP-Na2 salt hydrate 1, 28. Albumin Bovine Serum 1, 29. G6PDH,
type XV, 200-400 units/mg protein 2, 30. LB Agar, powder 1, 31. LB Broth, powder 1, 32. Ampicillin sodium salt
1, 33. IPTG 1, 34. TRITON X- 100, for molecular biology 1, 35. L-Glutathione reduced 1, 36. X-TREMEGENE
HP DNA TRANSF.REAG. 3, 37. DAB 1, 38. SYBR Green 2, 39. Sucrose, BioUltra 1, 40. Glycine, ReagentPlus
2, 41. G-418 (Geneticin) Solution 1, 42. Dimetil-sulfoxid vízmentes C2H6OS 4, 43. β-NADP-sodium salt 1,
44. Illustra ExoProStar 1-Step 2, 45. HiTrap Heparin High Performance 1, 46. Glutathione Sepharose 4 Fast
Flow 2, 47. Amicon Ultra 0.5 ml 100 kDa 1, 48. AMICON ULTRA 15ml 30kDa 3. Ajánlatkérő a keretmennyiség
legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését.
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit
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a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában
tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Molekuláris biol. alapreagensek,sejtteny.reag.
Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
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II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Molekuláris biológiai alapreagensek, sejttenyésztési reagensek beszerzése 22 tételben összesen 70 db.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. DMEM High Glucose w/o L-Glutamine w/o Sodium
Pyruvate (LM-D1108/500) 20, 2. NucleoSeq 8, 3. Fetal Bovine Serum 14, 4. GFP Antibody (B-2) HRP 1,
5. Anti-Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) [2G11] antibody 2, 6. Anti-Calnexin antibody
[EPR3633(2)] - ER membrane marker 1, 7. Anti-26S Proteasome antibody 1, 8. Anti-58K Golgi protein antibody
[58K-9] - Golgi Marker 1, 9. Anti-human Protein S antibody 2, 10. Anti-human Factor VII antibody 1, 11. Anti-
human Factor X antibody 1, 12. Rabbit Anti-Goat IgG H&L (FITC) 1, 13. Factor X Human Chromogenic Activity
Assay Kit 3, 14. Factor VII Human Chromogenic Activity Assay Kit 2, 15. Human Antithrombin III ELISA Kit
1, 16. Human Protein C ELISA Kit 1, 17. Human Protein S ELISA Kit 1, 18. Human Factor VII ELISA Kit (with
plasma controls) 1, 19. Human Factor X ELISA Kit 1, 20. Anti-Human IgG antibody 2, 21. rabbit polyclonal
anti-Histone H3 3, 22. β-Actin (8H10D10) mouse mAB 2. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára
lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi
keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru
konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.
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II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Mol.biol.alapreag.,sejtteny.reag.,aCGH r.,antitest
Lot No: 3

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
38950000
33696600

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Molekuláris biológiai alapreagensek, sejttenyésztési reagensek, aCGH reagens, antitestek beszerzése 28
tételben összesen 108 db. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. FastDigest EcoRI 1, 2.
FastDigest XhoI 2, 3. T4 DNA Ligase 2, 4. DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine 30, 5. Anti-Anti (100x),
Antibiotic-Antimycotic 1, 6. S.O.C. medium 1, 7. BigDyeTerm v1.1 Cycle Kit 4, 8. dNTP mix, 10mM 3, 9. High-
Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with Rnase Inhibitor 1, 10. Anti-V5 Antibody 2, 11. EB felületkezelt
Combiplate 2, 12. CytoScan 750K Kit Plus 24 5, 13. Goat anti-mouse IgG-alexa fluor 350 5, 14. Goat anti-
rabbit IgG-alexa fluor 568 5, 15. Sytox-green 2, 16. Lipofectamine 3000 Transfection Reagent 1, 17. Opti-MEM
I Reduced Serum Medium (31985-070) 1, 18. DHCR7 Polyclonal Antibody (PA5-48204) 1, 19. Halt Protease
Inhibitor Cocktail (100x) 5, 20. RIPA lysis buffer 1, 21. GeneRuler Low Range DNA Ladder 1, 22. O RangeRuler
500 bp DNA Ladder 1, 23. Qubit dsDNA HS Assay Kit 15, 24. PageRuler Plus Prestained Protein Ladder,
10-250 kDa 1, 25. Pierce ECL Plus Western Blotting substrate 3, 26. Pierce™ BCA Protein Assay Kit 4, 27.
Pierce BSA Standard, 2 mg/ml 4, 28. Pierce BGG Standard, 2 mg/ml 4. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább
70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az
adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában
tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a műszaki leírás meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű
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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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Nukleinsav izoláló kitek, antitestek
Lot No: 4

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
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Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Nukleinsav izoláló kitek, antitestek beszerzése 9 tételben összesen 14 db. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként: 1. QIAamp DNA Blood Mini Kit 2, 2. QIAprep Spin Miniprep Kit 2, 3. QIAamp RNA Blood
Mini Kit 1, 4. VECTASTAIN Elite ABC-Peroxidase Kit, Rabbit IgG (PK6101) 2, 5. DyLight 594 Anti-Mouse IgG
(H+ DyLight 594 Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse 1, 6. DyLight 488 Anti-Rabbit IgG (H DyLight 488 Anti-
Rabbit IgG (H+L), made in goat 1, 7. ECTASTAIN Elite ABC-Peroxidase Kit, Mouse IgG (PK6102) 1, 8. QIAGEN
Plasmid Midi Kit (25) 2, 9. QIAseq targeted DNA custom panel 2. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-
ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi
keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru
konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
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GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
El.for.reag.,A/E vit.mérési reag.,nagy t. vegysz.
Lot No: 5

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
24911000
33696600

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Elektroforézis reagensek, A/E vitamin mérési reagensek, nagy tisztaságú vegyszerek beszerzése 11 tételben
összesen 30 db. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. Gelatin 1, 2. TEMED 1, 3. Bradford
reagent 1, 4. BSA Protein Standard 1, 5. Vitamin A/E Reagent Set 4, 6. Vitamin A/E Calibrator set 4, 7. Vitamin
A/E Control set 6, 8. Vitamin A/E Mobile Phase GG 4, 9. Vitamin A/E Analytical cartr. 2, 10. Vitamin A/E Internal
Standard 2, 11. 4-15 % Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gels - 4561083 4. Ajánlatkérő a keretmennyiség
legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését.
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában
tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
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This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Molekuláris biológiai vegyszerek, kompetens sejtek
Lot No: 6

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
38950000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Molekuláris biológiai vegyszerek, kompetens sejtek beszerzése 6 tételben összesen 35 db. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. Pfu DNA Polymerase 1, 2. QuikChange II. Site-Directed
mutagenesis kit 1, 3. DNA 1000 kit For sizing and quantitation of dsDNA fragments 10, 4. High Sensitivity DNA
Kit for high sensitivity DNA applications. 20, 5. QuikChange Site-Directed mutagenesis kit 2, 6. XL1 Blue Super
Competent Cells 1. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis
ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni
kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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
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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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Véralvadási fehérje analitikai vegyszerek
Lot No: 7

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.
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II.2.4) Description of the procurement:
Véralvadási fehérje analitikai vegyszerek beszerzése 4 tételben összesen 11 db. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként: 1. STA-Staclot Protein C 3, 2. Asserachrom Protein C 4, 3. Asserachrom VII:AG TMB 3, 4.
Asserachrom FX:Ag 1. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis
ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni
kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description
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II.2.1) Title:
Molekuláris biológiai alapreagensek
Lot No: 8

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
38950000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Molekuláris biológiai alapreagensek beszerzése 3 tételben összesen 370 db. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként: 1. GoTaq Hot Start Polymerase 4, 2. Oligonukleotid (25 bázis) 320, 3. Oligonukleotid
(30 bázis) 46. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen
mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt
termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
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II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Nagy t. vegysz.,véralvadási faktorok alapreagensei
Lot No: 9

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Nagy tisztaságú vegyszerek, véralvadási faktorok alapreagensei beszerzése 22 tételben összesen 72 db. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. Berichrom ATIII (A) 1, 2. Berichrom Protein C chromogenic
3, 3. FVIII. chromogenic Assay 3, 4. Innovance Free PS Ag 3, 5. Protein S AC 3, 6. Innovance ETP reagens
és kalibrátor 3, 7. Faktor hiányplazma 10, 8. Mouse anti-human protein C 1, 9. VECTASTAIN Elite ABC-
Peroxidase Kit,Sheep IgG 4, 10. Human Antithrombin III 2, 11. Human Protein C 2, 12. Human Protein S 2, 13.
Human Factor VII 2, 14. Human Factor X 2, 15. Sheep anti-human Protein C 3, 16. Antithrombin III (Human)
AssayMax ELISA Kit (For Cell Culture Supernatant) 1, 17. LX Antithrombin Hc+P (Fxa) in vitro diagnosztikai
reagens készlet 4, 18. Antithrombin III (ATIII) Human Plasma 2, 19. Carboxymethyldextran hydrogel. chip 2, 20.
NTA derivatized carboxymethyldextran hydrogel. chip 2, 21. Desorb kit 2, 22. KaiSA96-Lockwell Streptavidin
microtiter plate 15. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis
ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni
kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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
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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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
E vitamin
Lot No: 10

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33694000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
E vitamin beszerzése 1 tételben összesen 48 db. A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. DL-
α-tocopheryl acetát 48. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis
ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni
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kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
HE4 mérésére szolgáló reagens,kalibrátor,kontroll
Lot No: 11

II.2.2) Additional CPV code(s)
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33696500
33694000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
HE4 mérésére szolgáló reagens, kalibrátor, kontroll beszerzése 3 tételben összesen 7 db. A keretmennyiségek
darabban kifejezve tételenként: 1. 2P5401 Architect HE4 kalibrátor 1, 2. 2P5410 Architect HE4 kontroll 1, 3.
2P5425 Architect HE4 reagens 5. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget
vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét
típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
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The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Tömegspektrometriai kit
Lot No: 12

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Tömegspectrometriai kit beszerzése 1 tételben összesen 1 db. A keretmennyiségek darabban kifejezve
tételenként: 1. AbsolutelDQ p180Kit (96) - SCIEX - HPLC 1. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára
lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi
keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru
konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
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A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Új generációs DNS szekvenálási reagensek, kitek
Lot No: 13

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Új generációs DNS szekvenálási reagensek, kitek beszerzése 6 tételben összesen 81 db. A keretmennyiségek
darabban kifejezve tételenként: 1. TruSight One Sequencing Kit (9 samples) 1, 2. Nextera Exome Kit (24
Samples) 6, 3. Nextera™ DNA CD Indexes (24 Indexes, 24 Samples) 6, 4. Illumina NextSeq 500/550 High
Output Kit v2.5 (300 cycles) 18, 5. MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300 cycles) 30, 6. MiSeq Reagent Kit v2
(300 cycle) 20. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen
mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt
termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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
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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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
CF mutáció detektáló új gen.DNS szekv. kitek
Lot No: 14

II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
33694000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
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CF mutáció detektáló új generációs DNS szekvenáló kitek beszerzése 1 tételben összesen 8 db. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. 8-A101-24 Devyser CFTR NGS including library and
purification 8. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen
mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt
termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description
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II.2.1) Title:
Fehérjék, nukleinsavak vizsgálatához szüks.eszk.
Lot No: 15

II.2.2) Additional CPV code(s)
19520000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Fehérjék, nukleinsavak vizsgálatához szükséges eszközök beszerzése 2 tételben összesen 4 db. A
keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. Dialysis Tubing Cellulose Membrane 1, 2. Qubit Assay
Tubes 3. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen
mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt
termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
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Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Laboratóriumi műanyag eszközök
Lot No: 16

II.2.2) Additional CPV code(s)
19520000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Laboratóriumi műanyag eszközök beszerzése 7 tételben összesen 116 db. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
1. Szerológiai pipetta, PS, steril, egyedileg kicsomagolt, 2 mL 7, 2. Szerológiai pipetta, PS, steril, egyedileg
kicsomagolt, 5 mL 31, 3. Szerológiai pipetta, PS, steril, egyedileg kicsomagolt, 10 mL 35, 4. Sejtkaparó, 25
cm/20mm 1, 5. 2 ml-es Kémcső 11,05*55mm 15

6. UV-Star 96 lyukú plate, tető nélkül 7, 7. Tárgylemez Superfrost Ultraplus 90o 72 db 20. Ajánlatkérő
a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a
keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási
helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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.
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II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Sejttenyésztési munkákhoz szüks.műa.eszk.
Lot No: 17

II.2.2) Additional CPV code(s)
19520000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Sejttenyésztési munkákhoz szükséges műanyag eszközök beszerzése 11 tételben összesen 95 db.
A keretmennyiségek darabban kifejezve tételenként: 1. Tissue culture test plate, 6 wells 4, 2. Tissue
culture test plate, 24 wells 1, 3. Tissue culture test plate, 96 wells 1, 4. Sejttenyesztő flaska, 25cm2 3, 5.
Sejttenyesztő flaska, 75cm2 4, 6. Sejttenyesztő flaska, 150cm3 3, 7. Fagyasztócső, 1.2 ml 2, 8. 0.2 ml PCR
cup, RNase&Dnase mentes 40, 9. Centrifugacső, kúpos, 15mL 12, 10. Centrifugacső, kúpos, talpas, 50mL 23,
11. Oltókacs, 1 μL, loop, flexibilis 2. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget
vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján
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megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét
típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

II.2) Description

II.2.1) Title:
Műanyag eszközök, pipettahegyek
Lot No: 18

II.2.2) Additional CPV code(s)
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19520000
38437110

II.2.3) Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei
krt. 98.

II.2.4) Description of the procurement:
Műanyag eszközök, pipettahegyek beszerzése 6 tételben összesen 34 db. A keretmennyiségek darabban
kifejezve tételenként:
1. Cryo doboz 10x10 1 db férőhelyes 20, 2. ART 20 Gel Barrier Tip 1, 3. 10 μL Extended Length Barrier Tip
(BT10XL) 3, 4. Barrier Tip 20 μL (BT20) 3, 5. 200 μL Barrier Tip (BT200) 3, 6. Extended Length Barrier Tip
(BT1250) 4. Ajánlatkérő a keretmennyiség legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen
mértékben vállalja a keretmennyiség kimerítését. Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt
termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
specifikáció tartalmazza. Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját,
valamint származási helyét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a 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) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 17
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 17 hónapos határozott időre jön létre. A teljesítés
az irányadó GINOP-2.3.2-15-2016-00039 azonosítószámú projekt záró határidejét (2021.01.31.) nem
haladhatja meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automatikusan
meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no
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II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 sz. projekt

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

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és
Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 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. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő nyújtja be. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában
egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett
ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §,12. §, 14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró
okok fent nem állását. A Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról,hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti
öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására Ajánlattevőknek a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol
Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése
és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői
nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 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
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megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében foglaltakra.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás
során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D
szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők
az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni az 1-18. részekre
vonatkozóan: M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, 1. rész esetén
vegyszerekre 2. rész esetén reagensekre 3. rész esetén reagensekre és/vagy antitestekre 4. rész esetén
nukleinsav izoláló kitekre és/vagy antitestekre 5. rész esetén reagensekre és/vagy vegyszerekre 6. rész esetén
vegyszerekre és/vagy kompetens sejtekre 7. rész esetén vegyszerekre 8. rész esetén reagensekre 9. rész
esetén vegyszerekre és/vagy reagensekre 10. rész esetén E vitaminra 11. rész esetén reagensekre és/vagy
kalibrátorra és/vagy kontrollra 12. rész esetén tömegspektrometriai kitekre 13. rész esetén új generációs DNS
szekvenálási reagensekre és/vagy kitekre 14. rész esetén CF mutáció detektáló új generációs DNS szekvenáló
kitekre 15. rész esetén fehérjék és/vagy nukleinsavak vizsgálatához szükséges laboratóriumi fogyóeszközökre
16. rész esetén laboratóriumi fogyóeszközökre 17. rész esetén sejttenyésztési munkákhoz szükséges
laboratóriumi fogyóeszközökre 18. rész esetén laboratóriumi fogyóeszközökre vonatkozó szállításainak
ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (1)-(2) bekezdése szerint. Az igazolásnak/ nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, - a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen), - a teljesítés idejét (a
kezdés és a befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve), - a szállítás mennyiségét, a 12. rész
esetében az ellenszolgáltatás összegét, - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bekezdésének
a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden
olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra. Az M/1. alkalmassági feltételnek
a közös ajánlattevők a Kbt. 65 § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek. Az M/1. alkalmassági
feltétel kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően van
lehetőség. Ajánlatkérő a műszakilag egyenértékű megajánlást elfogadja.
Minimum level(s) of standards possibly required:
M1: alkalmatlan Ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző
3 évben összesen az 1. rész esetén: legalább 8 db vegyszerek szállításából származó referenciával, 2.
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rész esetén: legalább 5 db reagensek 3. rész esetén: legalább 8 db reagensek és/vagy antitestek 4. rész
esetén: legalább 1 db nukleinsav izoláló kitek és/vagy antitestek 5. rész esetén: legalább 2 db reagensek
és/vagy vegyszerek 6. rész esetén: legalább 2 db vegyszerek és/vagy kompetens sejtek 7. rész esetén:
legalább 1 db vegyszerek 8. rész esetén: legalább 31 db reagensek 9. rész esetén: legalább 6 db vegyszerek
és/vagy reagensek 10. rész esetén: legalább 4 db E vitamin 11. rész esetén: legalább 1 db reagensek és/
vagy kalibrátor és/vagy kontroll 12. rész esetén: legalább nettó 116 000 Ft értékű tömegspektrometriai kit
13. rész esetén: legalább 6 db új generációs DNS szekvenálási reagensek és/vagy kitek 14. rész esetén:
legalább 1 db CF mutáció detektáló új generációs DNS szekvenáló kitek 15. rész esetén: legalább 1 db
fehérjék és/vagy nukleinsavak vizsgálatához szükséges laboratóriumi fogyóeszközök 16. rész esetén: legalább
9 db laboratóriumi fogyóeszközök 17. rész esetén: legalább 7 db sejttenyésztési munkákhoz szükséges
laboratóriumi fogyóeszközök 18. rész esetén: legalább 2 db laboratóriumi fogyóeszközök szállításából
származó referenciával. 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 a 12. rész vonatkozásában 1 db tétel kerül beszerzésre,
így ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni. Erre figyelemmel határozta meg
Ajánlatkérő a mennyiségi adat helyett az ellenszolgáltatás összegét a 12. rész esetében. A fenti M.1.) feltétel
és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával
is teljesíthető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a
referencia tekintetében a ’Vegyszerek CPV kódjai’ elnevezésű dokumentumban meghatározza, hogy mely
CPV kódok szerinti árut tekinti vegyszernek. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia
bemutatható valamennyi rész tekintetében.

III.1.5) Information about reserved contracts

III.2) Conditions related to the contract

III.2.2) Contract performance conditions:
Valamennyi rész vonatkozásában: Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. AK előleget nem fizet.
AT a telj.ig. alapján jogosult számlát kiállítani, kifizetésére átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek.-
ben, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől
számított 60 napon belül. A támogatás intenzitása 100 %. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti
mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékköt.-ek: Késedelmi,hibás
teljesítési kötbér: a késedelmesen, hibásan teljesített eseti megrendelés nettó ellenértéke, 1 %/nap, max. 30
egybefüggő nap. Meghiúsulási kötbér: AT nem teljesítése esetén, a keretmenny.-ek nem teljesített értékének
15 %-a.Részletek: szerződéstervezetben. Jótállás időtartama: 24 hónap. Valamennyi megajánlott termék
Ajánlatkérő általi átvételtől számított felhasználhatósági ideje legalább 6 hónap legyen.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6) Information about electronic auction
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IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/07/2019
Local time: 12:00

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 23/07/2019
Local time: 14:00
Place:
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-
ben történik.
Information about authorised persons and opening procedure:
A bontási eljárásra az EKRr. 15. § (2) és a Kbt. 68. § (1)-(1a) bekezdései irányadóak.

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3) Additional information:
Valamennyi rész vonatkozásában: 1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben
(https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt [EKRr. 6. §-ának (1) bek.] követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az
EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását
követeli meg. 2. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez
és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. 3. Az AK felhívja az
ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1),
(3) bekezdéseiben foglaltakra. 4. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy
képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § és a
65. § (12) bek. alapján vizsgálja. 5. Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) kormányrendelet 13.§ szerint kell eljárni. 6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT,
illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó
szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját. 7. Amennyiben
bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt
az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. 8.
A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes

https://ekr.gov.hu
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MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 9. AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani.
AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát. 10. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően
kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben
biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 11. AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4)-(5)
bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is
- az ajánlatok értékelését követően végzi el. 12. AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos követelményt. 13. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k
vonatkozásában. 14. AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a kiadott ártáblázatot kitöltve - papír alapon
cégszerű aláírással ellátva ÉS Excel formátumban. 15. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész
vonatkozásában sem alkalmazza. 16. Nyilatkozat benyújtása szükséges az 1-18. részekre vonatkozóan,
hogy valamennyi megajánlott termék Ajánlatkérő általi átvételtől számított felhasználhatósági ideje legalább
6 hónap. 17. Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékhelyettesítésről, a műszaki egyenértékűségről.
18. A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit AK minden rész tekintetében részletesen
meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a Kbt. 76. § (5) bek. alapján. 19. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség
időtartamát 2 hónapban határozta meg, mely alatt 60 nap értendő. 20. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő
(lajstromszám: 00681).

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) Date of dispatch of this notice:
14/06/2019

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

