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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321382-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Kémiai reagensek
2019/S 131-321382

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: Jakodáné Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu 
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://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/EKR000109992019/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/EKR000109992019/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-754 Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok
Hivatkozási szám: EKR000109992019

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu
https://unideb.hu/
https://kancellaria.unideb.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000109992019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000109992019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000109992019/reszletek
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33696300

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-754 Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése a GINOP-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt
keretében.

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:
I. Polimeráz láncreakciós reagensek
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500
38950000
38951000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya polimeráz láncreakciós reagensek szállítása. Az áru és a hozzá
tartozó mennyiségek meghatározása darabban:
Xceed RT (for cDNA synthesis) 6
Xceed High Perfomance PCR&RT-PCR Master Mix 6
Xceed Hgh Perfomance V-PROBE qPCR kit 8
QPCR XCEED STUDY PCR SG kit 6
QPCR XCEED STUDY PCR V Probe kit 7
QPCR XCEED HP STUDY PCR XL SCA-FG 5
Xceed High Performance V-SG qPCR kit 6
1000ul pipettahegy 3
1000ul steril pipettahegy 5
E-Plate 16 PET 10
"Pipettahegyek
300 μl-es, extra hosszú nem steril" 6
"Pipettahegyek,
300 μl-es, extra hosszú steril" 7
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás,szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
II. Újgenerációs szekvenálási reagensek
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696300
33696500
38950000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Újgenerációs szekvenálási reagensek szállítása. Az áru és a
hozzá tartozó mennyiségek meghatározása darabban:
Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Bacteria) 6 reactions 1
Ribo-Zero rRNA Removal Kit (Bacteria) 24 reactions 1
TruSeq Stranded mRNA (Set A:12 indices, 48 samples) 1
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NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2 (150 cycles) 1
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2 (150 cycles) 3
MiSeq Sequencing Target Kit 2x300 Ver. IV 13
NGS Master Mix Reagent Kit MultiKIT 15
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
III. Elisa kitek
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500
33696300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
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4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Elisa kitek szállítása. Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek
meghatározása darabban:
Humán Zonula occludens 1 Elisa Kit 3
Humán Zonula occludens 2 Elisa Kit 3
Humán Occludine Elisa Kit 3
Humán Claudine Elisa Kit 3
Superoxid Dismutase from bovine 1
Humán HCYTOMAG-60K 8 marker 2
Humán ENDOTHELIN-1 Elisa kit 2
Rat METABOLIC HORMONE RMHMAG-84K 8 marker 1
Rat Cytokine/Chemokine RECYTMAG-65K 8 marker 1
NO szintáz Elisa Kit 2
AGE Elisa kit 2
Melatonin kit 4
Cell Proliferation Kit 2
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
IV. Elválasztástechnikai anyagok
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
19520000
33696500
33696600

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Elválasztástechnikai anyagok szállítása. Az áru és a hozzá tartozó
mennyiségek meghatározása darabban:
Agilent RNA ScreenTape 10
Agilent RNA ScreenTape Sample buffer 10
Agilent RNA ScreenTape Ladder 10
Agilent High Sensitivity RNA ScreenTape 10
Agilent High Sensitivity RNA ScreenTape Sample buffer 10
Agilent High Sensitivity RNA ScreenTape Ladder 10
820750-901 Zorbax Eclips Plus guard column 1
821725-931 Zorbax Eclips Plus guard column 1
959759-306 ZORBAX Eclipse Plus column 1
959951-902 ZORBAX Eclipse Plus column 1
959993-902K ZORBAX Eclipse Plus column 1
959993-906K ZORBAX Eclipse Plus column 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
V. Oldószerek, pufferek, reagensek
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
19520000
24300000
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Oldószerek, pufferek, reagensek szállítása. Az áru és a hozzá
tartozó mennyiségek meghatározása darabban:
Etanol analítikai reagens 20 821 365 10
Etanol 96 %-os HiPerSolv CHROMANORM fordított fázisú HPLC 20 825 290 6
Pipettahegy 5 ml Finpipette (613-0339) 20
EPPENDORF Multipette M4 pipette (Z769045-1EA) 1
EPENDORF Combitip Advanced 10ml (613-2064) 2
EPENDORF Combitip Advanced 5ml (613-2063) 2
EPENDORF Combitip Advanced 1ml (613-2061) 2
EPENDORF Combitip Advanced 0,1ml (613-2058) 2
Alumínium fólia 0,03MM 30CM X 100M 1
Centriugacső, PP, kúpos aljú, lila színű HDPE lapos, csavaros kupak 15ml 5
Centriugacső, PP, kúpos aljú, lila színű HDPE lapos, csavaros kupak 50ml steril 5
Centrifuga cső CSŐ PP 2ML TETŐ SZÍNTELEN 2
Fecskendő 10 ml kúpos 5
Fecskendő 50 ml kúpos 10



HL/S S131
10/07/2019
321382-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 8 / 24

10/07/2019 S131
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 24

Fecskendőszűrők, nem steril PES membrán, 25 mm átmérő és 0,2 um pórusméret 4
Fecskendőszűrők, steril PES membrán, 25 mm átmérő és 0,2 um pórusméret 4
Fedőlemezek, 12mm átm 1

Használatra kész pufferoldatok, AVS TITRINORM®, 20 oC pH:10,0 1

Használatra kész pufferoldatok, AVS TITRINORM®, 20 oC pH:4,00 1

Használatra kész pufferoldatok, AVS TITRINORM®, 20 oC pH:7,00 1
Injekciós tű vékony, 14-es, 60mm, 2,10 átmérő, világoszöld 5
Injekciós tű vastag, 26-os, 23mm, 0,45 átmérő, barna 10
MEM Eagle NEAA (100X) 2
PH-elektród műa.ház hőm.érz. géltöltésű InLab Expert Pro 1
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 0.1-1ML 1
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 0.5-10μL 1
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 1-5ML 1
PIPETTA DIGITÁLIS MECHANIKUS 1CSATORNÁS 20-200μL 1
Sejttenyésztő plate-ek, standard felületkezeléssel 96F 7
"Vákuumszűrő rendszerek, Standard Line PS szűrőtölcsér és gyűjtőedény 1000 ml térfogatú, 0.2 um
pórusméret, 91 mm-es membrán átmérő
" 6
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, ultrapure 1
S10D-7G-KS-110 homogenizáló fej 2
Metanol 2
Tween 20 1
Streptozotocin 5
NaCl 1
KCl 1
CaCl2 1
MgSO4 2
NaHCO3 1
Glukóz 1
TRIS 1
Triton-X100 1
Mikro centrifugacső, 0,5 ml PP, autoklávozható mikro centrifugacső, kupakkal. Kúpos aljú, a teljes térfogat 0,75
ml, mérete 32×8 mm 2
Mikrocső állvány, 80 darab 1,5 vagy 2 ml-es mikrocső tárolására, 5*16-os elrendezés 1
Egyszer használatos félálarc, Csésze formájú, FFP3 típusú 1
Glicin ≥99% for biotechnology 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
VI. Molekuláris- és sejtbiológia általános vegysz
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696300
33696500
38437110

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Fluoreszcens és lumineszcens rendszerek szállítása. Az áru és a
hozzá tartozó mennyiségek meghatározása darabban:
96-well storage plate round well, 0,8 ml MIDI plate (AB-0859) 1
SuperScript II Reverse Transcriptase (18064-014) 1
Sterile Nuclease free water (PCR ready, AM9935) 5
Sterile Nuclease free water (AM9939) 2
Alexa Fluor 488 NHS Ester; A20000 2
Alexa Fluor 647 NHS Ester; A20006 2
TritonX-100 Surfact-Amp Detergent (28314) 1
NP-40-Surfact-Amp Detergent (28324) 1
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Alexa Fluor® 488 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, highly cross-adsorbed A-11034 2
Dynabeads mRNA direct Purification kit 5ml 61011 1
Glutamax 35050061 3
HCS CellMask™ Green Stain H32714 1
LC3B Antibody Kit for Autophagy L10382 2
LysoTracker® Yellow HCK-123, L12491 2
Thermo Hypersil C-4, 5 m, 125mm×4.6mm, 30105-124630 1
Nunc EasYFlask 75cm2 szűrőbetétes kupak, 156499 5
Silencer siRNA Labeling Kit AM1632 2
Mikro centrifugacső, 2 ml, Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens, 2.0 mL, Graduated, Nonsterile,
minimum 25 000 G, Natural (3434pk) 4
Finntip Flex 200 pipettahegy, 1-200 ul (94060310) 1
Finntip Flex 300 pipettahegy, 5-300 ul (94060510) 1
Finntip Flex 1000 pipettahegy, 100-1000 ul (94060710) 1
Rat Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit (KRP0041) 1
Pierce™ BCA Protein Assay Kit (23225) 1
PVDF membrán (LC2002) 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
VII. Sejtes rendszerek
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696500
33698100
38437000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya sejtes rendszerek szállítása. Az áru és a hozzá tartozó
mennyiségek meghatározása darabban:
Magnetic rack for 15 ml tubes (LSKMAGS15) 1
Dithiothreitol (DTT) 2g-os (10197777001) 1
Tween 20 molecular grade (P7949-500ML) 1
Supelclean ENVI 18 SPE Tubes (57063) 2
Brand Transferpette S 0.5-1 (Z646512-1EA) 1
Brand Transferpette S 2-20ul (Z646520-1EA) 1
Brand Transferpette S 10-100 ul (Z646539-1EA) 1
Brand Transferpette S 20-200ul (Z646547-1EA) 1
Brand Transferpette S 100-1000 ul (Z646555-1EA) 1
Brand Transferpette S 500-5000 ul (Z646563-1EA) 1
Corning® Costar® cell culture plates 12 well, flat bottom (CLS3513-50EA) 8
"Corning® Transwell® polycarbonate membrane cell culture inserts
12 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile (CLS3401)" 8
"Fetal Bovine Serum
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture (F9665-500ML)" 4
"Hanks’ Balanced Salts
Modified, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture (H1387-10X1L)" 2
IL-1β, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, cell culture tested (H6291-10UG) 2
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit (MAK085-1KT) 1
LiposoFast Liposome Factory pore size 100 nm, polycarbonate membrane (Z373419-50EA) 3
Liposome Kit: Lipid mixtures for the preparation of liposomes (L4395-5VL) 2
Lucifer Yellow (L0259-25MG) 1
Penicillin-Streptomycin solution 100X (TMS-AB2-C) 2
Phosphatidylcholine (P3556-1G) 1
Scepter Cell Counter Sensors (PHCC40050) 3
Trypsin from porcine pancreas (T4799-5G) 1
Tumor Necrosis Factor-α human (T6674-10UG) 3
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Vízalapú beágyazó médium fluoreszcens mikroszkópiához (F4680-25ML) 1
DULBECCOS MODIFIED EAGLES MEDIUM - HIG (D5030-10X1L) 2
Melatonin powder 3

Centrifugacső, 5 ml, minimum 25 000 G, -86-80 oC (Z768790) 3
96-os plate, 323 ul maximum térfogat, 280 ul munkatérfogat, kezeletlen felület, polisztirén, fedő nélkül
(M2186-100EA) 2
QuantiPro™ BCA Assay Kit 1
Anti-VEGF antibody, Clone JH 1
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 70 1
Anti-VASP 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
VIII. Antitestek, folyadékkezelés
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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33696300
33696500
38437110

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Antitestek, folyadékkezelés szállítása. Az áru és a hozzá tartozó
mennyiségek meghatározása darabban:
TipOne Pipette Tip,10/20 ul XL,Graduated,Bulk (S1110-3000) 5
TubeOne Microcentrifuge Tube 1,5ml (S1615-5550) 10
TubeOne Microcentrifuge Tube 2,0ml (S1620-2700) 5
TubeOne Microcentrifuge Tube 0,6ml (E1405-0600) 5
TipOne Filter tip 10/20 ul XL Grad.,Rack Sterile (S1120-3810) 2
TipOne Filter tip 200 ul XL Grad.,Rack Sterile (S1120-8810) 2
TipOne Filter tip 1000 ul XL Grad.,Rack Sterile (S1122-1830) 2
NFκB p65 Antibody (C-20) (primer jelölt, monoklon.) 2
ZO-1 Antibody (H-300) 1
Anti-SIRT1 antibody [19A7AB4] ab110304 1
Anti-GAPDH antibody - Loading Control (ab9485) 1
Anti-Histone H3 (di methyl K4, tri methyl K4) antibody [mAbcam 6000] - ChIP Grade (ab6000) 1
CGMP Assay Kit - Direct Immunoassay (ab65356) 1
Anti-eNOS antibody [M221] (ab76198) 1
Neprilysin Assay Kit (Fluorometric) (ab241003) 1
Anti-cGKI antibody - Carboxyterminal end (ab37709) 1
Anti-HIF-1 alpha antibody [H1alpha67] - ChIP Grade (ab1) 1
Anti-HIF-2-alpha antibody [ep190b] (ab8365) 1
Anti-Glucose Transporter GLUT4 antibody [1F8] (ab35826) 1
Anti-iNOS (phospho Y151) antibody (ab182640) 1
Anti-Heme Oxygenase 1 antibody [HO-1-1] (ab13248) 1
Anti-Caspase-9 antibody [EPR18868] (ab184786) 1
Anti-Glucose Transporter 8 antibody [EPR9477] (ab169779) 1
NF kappaB p65 (pS536 + Total) ELISA Kit (ab176663) 1
Rat IL-6 ELISA Kit (ab100772) 1
Anti-eNOS (phospho S1177) antibody (ab184154) 1
Anti-Ryanodine Receptor antibody [C3-33] (ab2827) 1
Anti-Natriuretic peptides A antibody [EPR22089-283] (ab225844) 1
Anti-Caspase-3 antibody [EPR18297] (ab184787) 1
Rat IL-17F ELISA Kit (ab213913) 1
Rat IL-1 beta ELISA Kit (ab100768) 1
Rat IL-2 ELISA Kit (ab221834) 1
Mouse IL-22 ELISA Kit (ab223857) 1
Mouse IL-23 ELISA Kit (ab119545) 1
Rat TNF alpha ELISA Kit (ab100785) 1
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Rat Interferon gamma ELISA Set (without plates) (ab47620) 1
Anti-SERCA2 ATPase antibody [2A7-A1] (ab2861) 1
Anti-Glucose Transporter GLUT1 antibody [SPM498] (ab40084) 1
Anti-Glucose Transporter GLUT2 antibody (ab54460) 1
Anti-Glucose Transporter GLUT3 antibody [EPR10508(N)] - N-terminal (ab191071) 1
BCL2 Antibody 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
IX. Enzimaktivitás mérés
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33696300
33696500

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
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A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya enzimaktivitás méréshez kapcsolódó áru szállítása. Az áru és a
hozzá tartozó mennyiségek meghatározása darabban:
Rneasy MinElute Cleanup Kit (74204) 1
Catalase assay kit 2
CYTO-ID® Autophagy detection kit 2
Gluthatione peroxidase assay kit 2
Superoxide dismutase assay kit 2
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
X. Műanyagáruk
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)



HL/S S131
10/07/2019
321382-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 16 / 24

10/07/2019 S131
https://ted.europa.eu/
TED

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

16 / 24

33141000
38437110

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya műanyagáruk szállítása. Az áru és a hozzá tartozó mennyiségek
meghatározása darabban:
Pipettahegy 100-1000 μl,universal,BLU,NS,BAG (4846) 5
Pipettahegy 1-200 μl,BULK,NATURAL (4844) 5
Centrifuge Tube CentriStar 15ml PP Sterile Corning (430791) 10
Centrifuge Tube CentriStar 50 ml PP Sterile Corning (430829) 10
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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XI. Purifikációs termékek, alapanyagok, vegyszerek
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33141310
33696500
38950000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya purifikációs termékek, alapanyagok, vegyszerek szállítása. Az áru
és a hozzá tartozó mennyiségek meghatározása darabban:
PCR Clean-Up Mini Kit (300prep) 2
GEL Purification Mini Kit (300prep) 2
MicroElute GEL/PCR Purification Kit (300prep) 2
FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep) 2
Stool DNA Isolation Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder 2
"FavorPrep Stool DNA Plus Isolation Mini Kit (100prep), with Proteinase K Powder
" 3
Tissue Total RNA Mini Kit (300prep) 3
Total RNA Plus Mini Kit (100 prep) 2
Favorgen RNase Destroyer Sprayer 5
Favorgen EtBr Destroyer Bag 4
Favorgen EtBr Destroyer Sprayer 6
96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit (4 plates) 5
96-well PCR Clean-Up Kit (4 prep) 5
96-well Total RNA Kit (4 plates) 5
Baseline-ZERO Dnase 4
Multiplexing dual index primer set (192 libraries) 1
CBA Human Inflammation Cyt. Cytometric 3
Human IL-17A 2
CytoSelect™ 24-Well Wound Healing Assay 1
HIG PWD 01 rágógumi alapanyag préselhető 8
HIG PWD 03 rágógumi alapanyag préselhető 8
HIG PWD 04 rágógumi alapanyag préselhető 8
0,5 ul Rnase-free microcentrifuge tubes 1
1,5 ml RNase-free microcentrifuge tubes 1
Ep Dualfilter T.I.P.S. 0.1-100 ul (0030077806) 3
Ep Dualfilter T.I.P.S. 2-200 ul (0030077830) 3
Ep Dualfilter T.I.P.S. 50-1000 ul (0030077857) 1
Ep Dualfilter T.I.P.S. 2-100 ul (0030077822) 3
Pipetta hegy 0.1-20 μl (0030 073 223) 2
Pipetta hegy 2-200 μl (0030 073 266) 4
Pipetta hegy 20-300 μl (0030 073 282) 3
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Pipetta hegy 50-1000 μl (0030 073 304) 4
15 ml RNase-free centrifuge tubes 1
RNase/DNase-free PCR strips 1
Agencourt AMPure XP 60 ml kit (A63881) 1
Tris-HCL 1 M (pH 8.0) (51238) 1
Micro tubes 2.0 ml, Type I, with skirted base, neutral cap 3
Micro tubes 0,5 ml, PP,with attached PP cap 4
Micro tubes 1,5 ml, PP, with attached PP cap 4
Micro tubes, 2.0 ml,PP with attached PP cap 3
ALCOHOL ISOPROPYLICUS 3,2 KG 5
Cholesterol 1
Hangyasav cc 1liter HPLC 1
MAGNESII STEARAS 2
Metanol HPLC célra 2
Perklórsav cc, 1l HPLC 1
XYLITOLUM 2
Cyanidin-3-ruthinosid 10 mg (0914S) 1
Kuramanin chlorid 10 mg (0915S) 1
Malvin chlorid 10 mg (0930S) 1
Oenin 10 mg (0911S) 1
SMARTPAK DQ3 LT 2
UV LAMP 185NM - 6W 1
High capacity cDNA reverse transcription kit with Rnase inhibitor 1
Primer SHPR 1.5 1
Egyszer használatos fecskendő 50 ml 1
Egyszer használatos fecskendő 20 ml 2
Egyszer használatos fecskendő 10 ml 2
Egyszer használatos fecskendő 5 ml 2
Egyszer használatos fecskendő 2 ml 2
Egyszer használatos fecskendő 1 ml 2
Egyszer használatos tű 18 G 1 1/2 2
Egyszer használatos tű 20 G 1 1/2 2
Egyszer használatos tű 21 G 1 1/2 2
Egyszer használatos tű 22 G 1 1/2 2
Egyszer használatos tű 23 G 1 1/2 2
3 utas infúziós csap 1
Egyszer használatos kesztyű, púdermentes, latex, S 3
Egyszer használatos kesztyű, púdermentes, latex, M 4
Egyszer használatos kesztyű, púdermentes, latex, L 4
Egyszer használatos kesztyű, púdermentes, latex, XL 2
Egyszer használatos kesztyű, latex, S 2
Egyszer használatos kesztyű, latex, M 4
Egyszer használatos kesztyű, latex, L 4
Egyszer használatos kesztyű, latex, XL 2
Vénakanül steril 14G (50mm) 25
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Vénakanül steril 16G (50mm) 26
Vénakanül steril 18G (33mm) 1
Vénakanül steril 18G (45mm) 25
Vénakanül steril 20G (25mm) 1
Vénakanül steril 20G (33mm) 25
Vénakanül steril 22G (25mm) 25
Ethanol, 96 % 3
Accu-chek active tesztcsík, Mérési tartomány: 0,6-33,3 mmol/L, Szükséges vérmennyiség: 1-2 μL 20
Rat Resistin ELISA Kit 1
Western blot ECL solution (K-12045-D50) 1
Nitrocellulóz membrán 1
Western blot pen (Li-Cor NC0705465) 1
Bovine Serum Albumin 22070004-3 1
ProSieveTM QuadColorTM Protein Marker 2
Monoclonal antibody to VASP, phospho-Ser 239, 0047-100/VASP-16C2 1
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján
megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentumok részé

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles termékenként a II.2.4. pontban szereplő mennyiséghez képest + 30 %-
os mennyiségi eltéréssel élni. Amennyiben az adott termék darabszáma 1 és 3 közötti szám, úgy az opció
mennyisége 1 darab, egyéb három darabnál nagyobb mennyiség esetében, ha a nem egész szám jön ki az
opciós mennyiségre, úgy az opció mennyiségét a matematikai kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

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-2.2.1-15-2017-00079 sz. projekt.

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

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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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:
Minden rész esetében: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
és Kbt. 62.§ (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-
ában foglaltakat. A 321/2015 (X.30.)
Korm.Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében
A nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kizáró okok fenn nemállása tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. A Kbt. 67. §(4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell
nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.
§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő
az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére
figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §
12-16.§- a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az
kizáró okok igazolása tekintetében - egyéb dokumentumok csatolása esetén is - csakis az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot veszi figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró
okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. § rendelkezéseire. [öntisztázás] Amennyiben Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
és az alkalmassági igazolásatekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglaltinformációk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. 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:
Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően,az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek
az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdése alapján
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az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia
kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző háromév alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (1,2,5. részek: reagensek és/vagy vegyszerek; 3,6, 7,9,11.
részek: vegyszerek; 4. rész: Elválasztástechnikai anyagok és/vagy vegyszerek; 8. rész: antitestek és/vagy
vegyszerek; 10. rész: laboratóriumi fogyóanyag)
Szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormány rendelet 22. § (1)-(2)
bek.szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal, a szerződést
kötőmásik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e). A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 65. § (12) bek. és
a Kbt. 41/A. § (5) bek.alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.
§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző
3évben összesen az
— I. rész tekintetében: 14 db reagens és/vagy vegyszer,
— II. rész tekintetében: 6 db reagens és/vagy vegyszer,
— III. rész tekintetében: 2 db vegyszer,
— IV. rész tekintetében: 12 db elválasztástechnikai anyag és/vagy vegyszer,
— V. rész tekintetében: 27 db reagens és/vagy vegyszer,
— VI. rész tekintetében: 8 db vegyszer,
— VII. rész tekintetében: 12 db vegyszer,
— VIII. rész tekintetében: 12 db antitest és/vagy vegyszer,
— IX. rész tekintetében: 1 db vegyszer,
— X. rész tekintetében: 5 db laboratóriumi fogyóanyag,
— XI. rész tekintetében: 66 db vegyszer.
Szállításáról szóló referenciával.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevők egyszerű
nyilatkozatát,eltekint a formanyomtatvány IV. részében szereplő
Részletes információk megadásától. Ajánlakérő a referencia tekintetében a ’Vegyszerek CPV kódjai’elnevezésű
dokumentumban
Meghatározza, hogy mely CPV kódok szerinti árut tekinti vegyszernek. Az azonos referenciatárgyú részek
tekintetében elegendő a legmagasabb mennyiségű referencia követelménynek megfelelni.Ajánlattevők több
szerződés bemutatásával is jogosultak az alkalmasságukat igazolni.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindegyik rész:Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Ak előleget nem fizet. AT
atelj.ig. alapján megrendelésenként jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére utófinanszírozás
keretében,átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-
ben, valamint a szerződés tervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon
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belül.Támogatásintenzitás: 100 % Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap. max. 15 egybefüggő napig kerül
felszámításra. Hibás teljesítés esetén Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Mértéke a hibásan teljesített
áru nettó vételárának 1%/nap.Maximális összege az érintett közbeszerzési rész értékének 10 %-a. AT
nemteljesítése esetén AK az áruk nettó vételárának 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.

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: 07/08/2019
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: 07/08/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
A bontás elektronikusan történik az EKR rendszerben.
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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
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1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy
azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell
az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírásmintáját.
Haa cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. 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.
7. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat - ha releváns - csatolandó.
8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint..
9. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
10. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §,, 12. §-ban és a Kbt. 41/A (1) és (3)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
11. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített
felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)bek-e szerinti összes adatot.
12. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
13. Az ajánlatban nyilatkozni kell a megajánlott áru származási helyéről, típusáról és gyártójáról. AK a Kbt. 71.
§(8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy jelentős, nem hiány pótoltatható hiánynak tekinti
különösen a gyártó, és a terméktípusának megnevezését, illetve az értékélési szempontra tett megajánlást.
14. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
16. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony
árvizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
18. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2)bekezdése)pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
19. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám:681).
III.2.2. pont folytatása:
AT az árura a teljesítéstől számított 12 hónapos időtartamban jótállást vállal.A késedelmi kötbérszerződés
szegésenként legfeljebb 15 egybefüggő munkanapig kerül felszámításra.. A hibás teljesítési kötbér maximuma
az adott áru keretmennyiség szerinti ellenértékének az 50 %-a. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos
részleteket a keretszerződés tervezet tartalmazza.

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



HL/S S131
10/07/2019
321382-2019-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 24 / 24

10/07/2019 S131
https://ted.europa.eu/
TED

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

24 / 24

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:
08/07/2019
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