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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461399-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2019/S 190-461399

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Debreceni Egyetem
EKRSZ_55562313
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 5251270073055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52258670
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000680022019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000680022019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK-793 DECHEM eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000680022019

mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000680022019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000680022019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000680022019/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
38000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-793 DECHEM eszközbeszerzés a GINOP-2.3.2-15-2016-00008 sz. projekt keretében
1. rész: Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer beszerzése, szállítása és beüzemelése
2. rész: Rázós-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló készülék) és tartozékainak beszerzése, szállítása
és beüzemelése
3. rész: Kompakt (nem moduláris rendszerű) Flash-Preparatív Kromatográf rendszer beszerzése, szállítása és
beüzemelése
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38436200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem TTK Kémia Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 2 db Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer beszerzésére vonatkozóan
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Eladó köteles ellátni a helyszíni üzembe helyezési és szerelési
feladatokat.
Rotációs vákuumbepárló:
— a bepárló, illetve szedőlombik térfogata 1000 ml
— lombik bemerülési szöge állítható
— vertikális hűtővel rendelkezik
— a rotációs vákuumbepárló fordulatszáma min. 20, max. 280 rpm
— szerves oldószereknek ellenáll
— az üvegeszközök biztonsági burkolattal vannak ellátva
— kézi emelőlifttel rendelkezik
— a fürdőhőmérséklet kijelzése digitális vagy LCD
— fürdő hőmérséklete 20◦C-tól min. 95◦C-ig (vízfürdő) vagy ennél jobb
— fürdő térfogata min. 3000 ml
Vákuumpumpa:
— végvákuum min. 10 mbar
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— kapacitás min. 1,5 m3/h
— min. két pumpafokozat
— digitális vákuumszabályozás és kijelzés
— elő- és utókondenzerrel rendelkezik
— szerves oldószereknek ellenáll
— zajszint max. 60 dB
A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az árajánlat a rendszer minden elemére tartalmazzon ajánlatot, Ajánlatkérőnek részajánlatot nem áll módjában
elfogadni.
Ajánlattevő ajánlatában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését valamint a származási helyét!
Gyári, új állapotú eszköz megajánlását várja Ajánlatkérő:„A gyártótól származó eddig még nem birtokolt, nem
használt eszköz. Bemutatótermi eszköz nem elfogadható.”

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Fürdő térfogata min. 3000 ml- max. 5000 ml (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. A vákuumpumpa végvákuuma: 10 mbar vagy ennél kisebb - max. 5 mbar) (kisebb a
jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. A vákuumpumpa kapacitása min. 1,5 m3/h - max. 3 m3/h (nagyobb a jobb) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00008

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1-3. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.
Bemutató vagy gyárilag javított készülék nem elfogadható.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Rázós-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló)
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem TTK Kémia Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Rázó-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló készülék) és tartozékainak beszerzése
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Eladó köteles ellátni a helyszíni üzembe helyezési és szerelési
feladatokat.
Minimum követelmények:
– használatra kész digitálisan vezérelhető berendezés
– kis mennyiségű minták száraz, nedves és kriogén őrlésére alkalmas
– félkemény, kemény, lágy, rostos, rugalmas, törékeny nedves és/vagy száraz anyagok aprítására,
homogenizálására, keverésére, sejtfeltárásra alkalmas
– ütközés és súrlódás elvén működik
– 2 őrlőhely, max. 2*50 ml-es edény befogadására alkalmas
– betölthető mintamennyiség max. 2 x 20 ml
– digitálisan állítható, 3-30 Hz (180 - 1800 min-1) közötti rezgési frekvencia
– őrlési idő digitálisan szabályozható (10 s-tól 99 percig)
– öncentírozó zárszerkezettel rendelkezik
– motor teljesítménye min. 150 W
A készülékkel együtt szállítandó tartozékok:
– rozsdamentes acélból készült, 10 ml térfogatú, becsavarható fedéllel rendelkező őrlőedények (2 db)
– rozsdamentes acélból készült, 7 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (20 db)
– rozsdamentes acélból készült, 10 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (20 db)
– csavartárcsa 10 ml térfogatú őrlőedényhez (1 készlet, 2 db)
– PTFE tömítés 10 ml térfogatú őrlőedényhez (20 db)
– sejtfeltárásra alkalmas PTFE adapter 5-6 minta számára (minta térfogata kb. 1,5 ml) (2 db)
– adapterbe illeszthető, 1,5-2 ml-es safe-lock reakciócső (1000 db)
– cirkónium-oxidból készült 10 ml térfogatú, becsavarható fedéllel rendelkező őrlőedények (2 db)
– cirkónium-oxidból készült 5 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (kb. 25 ml vagy kb. 200 db)
– cirkónium-oxidból készült 10 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (5 db)
A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az árajánlat a rendszer minden elemére tartalmazzon ajánlatot, Ajánlatkérőnek részajánlatot nem áll módjában
elfogadni.
Ajánlattevő ajánlatában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését valamint a származási helyét!
Gyári, új állapotú eszköz megajánlását várja Ajánlatkérő:„A gyártótól származó eddig még nem birtokolt, nem
használt eszköz. Bemutatótermi eszköz nem elfogadható.”

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A motor teljesítménye min.150W- max. 260 W (nagyobb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00008

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.
Bemutató vagy gyárilag javított készülék nem elfogadható.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kompakt Flash-Preparatív Kromatográf rendszer
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem TTK Kémia Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kompakt (nem moduláris rendszerű) Flash-Preparatív Kromatográf rendszer beszerzése
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Eladó köteles ellátni a helyszíni üzembe helyezési és szerelési
feladatokat.
Betanítás: 2 fő/8 óra (1 munkanap)
Műszaki paraméterek
— Nyomás tartomány: min 10 bar Flash oldalon, min 240 bar Prep oldalon
— Áramlási sebesség tartomány mindkét oldalon (Flash és Prep): 5 ml/perc- 100 ml/perc
— Alkalmas felhasználói beavatkozás nélkül automatikus váltásra normál és fordított fázisok között
— Duál-fejes HPLC pumpával van szerelve (pumpa átöblítés öntisztító funkcióval)
— Minta felvitele: – szilárd és folyadék fázisban Flash oldalon
— változtatható térfogatú folyadékfelvitel Prep oldalon (1 ml, 5 ml és/vagy 10ml loop)
— Detektor mérési tartománya: 200-600 nm (UV-Vis)
— Külső detektor csatlakozó megléte (MS és ELS csatlakozó)
— Készülékre köthető oldószerek száma: min. 4
— Oldószerek kezelése: binárisan
— Gradiens: lineáris, lépcsőzetes
— Automatikus oldószer figyelés
— Készülék vezérlése: érintő képernyőn keresztül és távoli gépként kezelve egyaránt
— Töltött oszlopok kezelése:
— 4g-330g töltetű oszlopok a Flash oldalon
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— 10-50x250mm-es oszlop fér el a készülékben
— min. 20 um, max. 40 um (szférikus), min. 40 um, max. 640 um (irreguláris), szemcseméretű töltetekkel
rendelkező oszlopot tud kezelni Flash oldalon
— 5um-es töltetű Prep. oszlopot tud kezelni a preparatív oldalon
— Beépített frakciószedővel rendelkezik, az összes frakciószedő rack illeszthető (hozzáhangolható) az
alapeszközhöz
— A frakciószedő rack-ek:
— alkalmasak min. 13, 15, 18 vagy 25 mm-es csövek befogadására
(opcionálisan nagyobb térfogatú edények befogadására is alkalmasak)
— Opcionálisan bővíthető autosamplerrel és auto injektorral
A készülékkel együtt szállítandó tartozékok:
— 5,25,65g üres oszlopok (SLC), üres oszlopokhoz tartozó lezáró mechanika (SLCC) és szűrők (FRIT) szilárd
fázisú mintafelvitelhez
— 1 rack pár
— mintafelviteli hurok (1 és 5 ml loop)
A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az árajánlat a rendszer minden elemére tartalmazzon ajánlatot, Ajánlatkérőnek részajánlatot nem áll módjában
elfogadni.
Ajánlattevő ajánlatában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését valamint a származási helyét!
Gyári, új állapotú eszköz megajánlását várja Ajánlatkérő:„A gyártótól származó eddig még nem birtokolt, nem
használt eszköz. Bemutatótermi eszköz nem elfogadható.”
II.2.5) Folyt.
A 2. és 3. számú értékelési szempont esetében tartományok kerülnek értékelésre oly módon, hogy mivel
mindkét esetben a tartomány alsó értéke fix, így a felső értékek kerülnek összehasonlításra,értékelésre.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Maximális nyomás (Flash oldalon) min. 10 bar- max. 13,8 bar (nagyobb a jobb) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Áramlási sebesség tartomány (5-100) -(5-200) ml/perc A tágabb tartomány a jobb /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Detektor mérési tartománya (200-600) - (200-800) nm A tágabb tartomány a jobb /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00008

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1-3. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.
Bemutató vagy gyárilag javított készülék nem elfogadható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.
§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.)
Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

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

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alk. feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dok-ot
(EEKD), amelyben AK az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a
formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az AT ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
benyújtani. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (1) bek. a) pont alapján a felhívás
feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből I. rész esetén
bepárló készülék; II. rész esetén őrlő vagy aprító vagy homogenizáló berendezés és III. rész esetén kompakt
vagy moduláris kromatográf szállítására vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015.
(X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést
kötő másik fél, a szállítás tárgya, és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az AK a három év alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M1.) Az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.(Kbt. 65. § (6)) A Kbt.
65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. köv.-nek az Ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva
is megfelelhet. Ebben az esetben AT-nek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek, a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell
eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1. rész esetében: legalább 1 db bepárló készülék szállítására
2. rész esetében: legalább 1 db őrlő vagy aprító vagy homogenizáló berendezés szállítására
3. rész esetében: legalább 1 db kompakt vagy moduláris kromatográf szállítására vonatkozó referenciával.
A fenti M.1.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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1-3 részek: AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel,kifiz.,elszámolás pénzneme:HUF. A szla kiegyenlítésére,
utófinanszírozás keretében, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a
Kbt.135.§(1),(6) bek-eiben és a 2013:V.tv.(Ptk.) 6:130.§(1)-(2) bek-ben, valamint a szerződéstervezetben foglalt
feltételeknek megfelelően, a szla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. Késedelem esetén
Vevő a Ptk. 6:155. §szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Támogatásintenzitás: 100 %
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi és hibás teljesítési kötbér:mértéke 1 %/nap, alapja
a késedelmesen, illetve hibásan teljesített megrendelés nettó ellenértéke, max.19 egybefüggő napig kerül
felszámításra.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 25 %,alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó ellenértéke.
Jótállás 1-2 részek: a teljesítéstől számított 24 hónap; a 3. részben 12 hónap.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/11/2019
Helyi idő: 11:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/11/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

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

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell
csatolni.
5. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015(X.30.)Korm.r.
2.§(5)bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
7. A Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.35.§)
10. Kbt. 41/A§ (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B§ (2) bek alapján AK előírja
az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”
formátumban kell benyújtani.
11. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek-
e szerinti összes adatot.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
14. AK figyelemmel a Kbt.81.§ (5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtart. tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt 60 nap
értendő.
17. AK Kbt. 76. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó
teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlotta meg és az
megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek (AF. II.2.4) pontban
foglaltaknak megfelelően). Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel
meg az AF. II.2.4) pontban foglalt műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk
AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.

https://ekr.gov.hu
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19. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő Lajstromszám: 00681

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2019
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