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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21062-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Vegyipari termékek
2020/S 011-021062

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu 
Telefon:  +36 5251270073068
Fax:  +36 52258670
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/EKR001285082019/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/EKR001285082019/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-830 Vegyszerek és fogyóeszközök DE MÉK részére
Hivatkozási szám: EKR001285082019

mailto:juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001285082019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001285082019/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001285082019/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
24000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-830 Kutatási tevékenységhez szükséges anyagok (Vegyszerek és fogyóeszközök) beszerzése a DE MÉK
részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt keretében
1. rész: Ált. lab.-i vegyszerek, szervetlen és szerves alapvegyületek, vegyip. termékek, 959 db
2. rész: Reagensek, finomkémiai és különféle vegyip. termékek, 73 db
3. rész: Proteomikai vegyszerek, 44 db
4. rész: In vitro és molekuláris munkához vegyszerek, 23 db
5. rész: Aminosav HPLC elválasztás vegyszerei, 15 db
6. rész: Antioxidáns aktivitás mérésekhez ACL, ACW Kitek, 10 db
7. rész: Ált. lab.-i fogyóeszk., lab.-i üvegáruk, pipetták és tartozékok, 1 566 db
8. rész: Lab.-i műanyag fogyóeszk. és preciziós lab.-i tartozékok, 193 db
9. rész: Kolonna aminosav analizátorhoz, 2 db
10. rész: Finom labormunkák fogyóeszk., 49 db
11. rész: Aminosav HPLC elválasztás fogyóeszk.,16 db
12. rész: Fotoszintézis mérés speciális fogyóeszk., 35 db
13. rész: Mintatárolás, 432 db
14. rész: Nitrogén analizátor tartozékok, 12 db
Folytatás a VI.4.3) pontban.

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:
Általános laboratóriumi vegyszerek, alapvegyületek
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000
24300000
24900000
33696000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés általános laboratóriumi vegyszerek, szervetlen és szerves alapvegyületek, vegyipari
termékek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db)
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18-crown-6: 1
2,4,6-Tris (2-pyridyl) - 1,3,5-triazine: 1
4-bromo phenacryl bromide: 1
Aceton: 4
Aceton: 18
Acetonitril: 8
Acetonitril: 4
Acetonitril: 12
Acridin orange: 3
Agar: 8
Agaróz: 1
Alumínium klorid hexahidrát: 1
Ammonium hidroxid: 4
Ammónium oldat: 16
Ammónium-molibdenát: 20
Ammónium-nitrát: 4
Amylase:4
Anthrone: 2
Beef extract: 1
Boric acid: 74
Bradford protein assay kit: 3
Chloroform: 2
Cink szulfát heptahidrát: 14
Coomassie Brillant Blue G250 Proteomics grade: 1
DAPI: 12
Ecetsav: 11
EDTA vas (III) mononátriumsó: 30
Etanol absolute HPLC: 30
Ethanol: 94
Etil-acetát: 5
Folin-Ciocalteu reagens: 4
Galluszsav: 1
Glükóz: 2
Glycerin: 30
Hangyasav: 1
Hexán Chromanorm: 3
Hidrogén-peroxid: 37
Isopropanol (2 propanol): 1
Jégecet (Acetic Acid Glacial): 12
Kalcium nitrát 4-hidrát: 16
Kálium klorid: 33
Kálium szulfát: 48
Kálium-dihidrogén-foszfát: 12
Kalkofluor fehér festék: 20
Kénsav: 8
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Krómkénsav: 3
L(+)-aszkorbinsav: 1
Magnézium-szulfát: 54
Mangán (II) szulfát monohidrát: 14
Manganese (II) sulfate tetrahydrate: 2
Metanol HPLC: 32
Methanol: 20
Methanol HPLC: 19
MRS Agar: 4
N,N-Dimetil-formamid: 25
N-2-Aminoetil-1-naftilamin dihidroklorid: 2
Nátrium acetát trihidrát: 2
Nátrium karbonát: 4
Nátrium-dihidrogén foszfát anhydrous: 1
Nátrium-karbonát vízmentes: 1
Ortho-Phosphoric acid: 2
PCR mesterkeverék Mastermix: 1
PH buffer, pH 4:3
PH buffer, pH 7:3
Potassium phosphate dibasic trihydrate: 2
Propidium iodid: 3
Quercetin hydrate: 1
Réz (II) szulfát 5-hidrát: 15
Rodamin B festék: 16
Salétromsav: 10
Salétromsav: 6
Sósav: 11
Sósav (hidrogén-klorid): 32
SYBR Green I: 5
Szulfanilamid: 2
Theobromine: 1
Theophylline: 1
Triammonium citrate: 2
Trichloro acetic acid: 5
Tricine: 1
Tween 80: 1
Vas (III) klorid hexahidrát: 1
Víz HPLC célra: 2
Víz molekuláris biológiai célra: 5
Water Molecular Biology Reagent: 5
Yeast extract: 14
Zeaxantin: 8
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a MAGYARORSZÁG-ra történő
behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
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Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Reagensek, finomkémiai és különf. vegyip. termékek
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000
24300000
24900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés reagensek, finomkémiai és különféle vegyipari termékek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db)
1 kb DNA Ladder:3
2- Mercaptoethanol:5
Acrylamide Bis/Solution:1
Acrylamide Bis/Solution:2
Aluminum szulfát:1
Ammonium persulfate:1
GenElute PCR Clean-Up Kit:2
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Kálium dihidrogénortofoszfát:14
Lutein:6
Lysine analytical standard:1
MRS broth:20
Peptone:1
PMSF:1
Potassium acetate:1
Pullulanáz:1
Rizsliszt/standard:8
SDS:1
Thiourea:1
Trizma Base:2
Urea:1
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Proteomikai vegyszerek
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés proteomikai vegyszerek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db)
Ampholyte 3/10: 20
IPG strips pH 3-10: 12
Laemmli 2X sample buffer: 1
Mineral oil: 1
TAE 50X buffer: 2
TBE 10X buffer:1
TEMED: 1
TRIS/Glycerin SDS 10X buffer: 6
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
In vitro és molekuláris munkához vegyszerek
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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24000000
24300000
24900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében In vitro és molekuláris munkához vegyszerek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Cellulase R10: 6
DNS kivonó kit Plant Genomic DNA: 6
GeneRuler 100 bp DNA Ladder: 3
Macerozyme R-10: 1
Nátrium-klorid: 4
Page Ruler Protein Ladder: 1
TCEP - HCl: 2
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Aminosav HPLC elválasztás vegyszerei
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében Aminosav HPLC elválasztás vegyszereinek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Derivatization kit of AAA: 4
Eluent A of kit AAA: 4
Eluent B of kit AAA: 4
Amino acid std: 3
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Antioxidáns aktivitás mérésekhez ACL, ACW Kitek
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
24000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében antioxidáns aktivitás mérésekhez ACL, ACW Kitek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
ACL kit for total lipid soluble antioxidant activity: 5
ACW kit for total water soluble antioxidant activity: 5
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ált. laboratóriumi fogyóeszközök,üvegáruk,pipetták
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33140000
33793000
38000000
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38437000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében általános laboratóriumi fogyóeszközök, laboratóriumi üvegáruk, pipetták
és tartozékok beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Szűrőpapír:15
3M szűrőbetétek:5
3M 6200 cserélhető betétes félálarc:2
Alumínium fólia:18
Alumínium fólia:12
Alumínium tálca, bemérő edény:20
Alumínium tálca, bemérő edény:1
Automata pipetta egycsatornás mechanikus 100-1000μl:1
Automata pipetta egycsatornás mechanikus 10-100μl:1
Automata pipetta egycsatornás mechanikus 0,1-2,5μl:1
Automata pipetta egycsatornás mechanikus 0,5-10μl:1
Automata pipetta egycsatornás mechanikus 1000-10000μl:1
Beágyazó keretek/ IP rutin kazetták:5
Bemérő edények, egyszerhasználatos 100 ml:5
Bemérő edények, egyszerhasználatos 250 ml:1
Bemérő edények, egyszerhasználatos 7 ml:4
Biopsziás szivacsok:5
Boncoló tű egyenes:2
Bunsenállvány (B):1
Centrifugacső tartó 15 ml:5
Centrifugacső tartó 50 ml:5
Centrifugacső tetővel 5 ml:4
Centrifugacső, sima, csavaros tetővel 15 ml:5
Centrifugacső, sima, csavaros tetővel 50 ml:1
Condenser clamp:4
Condensers, Allihn:4
Csatlakozó készlet (lombik állványhoz):1
Csipesz egyenes, hegyes végű: 20
Csipesz egyenes, kerek végű:10
Digitális hőmérő, vízálló:1
Disinfectant gel:4
Dugattyús osztott pipetták 10 ml:1
Dugattyús osztott pipetták 20 ml:1
Dupla mikrospatula:20
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Egyszerhasználatos steril szikék:5
Eldoható két részes fecskendő:4
Eppendorf cső:7
Erlenmeyer flasks:3
Erlenmeyer lombikok:20
Fedőlemez:12
Félálarc Supplier: 3M 7502, szilikon M:6
Folyadékadagoló (seripettor):1
Folyadékadagoló (seripettor):1
Főzőpohár 10 ml:20
Főzőpohár 100 ml:20
Főzőpohár 1000 ml:30
Főzőpohár 150 ml:20
Főzőpohár 2000 ml:4
Főzőpohár 25 ml:220
Főzőpohár 250 ml:40
Főzőpohár 3000 ml:4
Főzőpohár 50 ml:20
Főzőpohár 5000 ml:2
Főzőpohár 800 ml:5
Főzőpoharak, alacsony forma 1000ml:10
Főzőpoharak, alacsony forma 400ml:10
Gumikesztyű nitriles extra light L: 20
Gumikesztyű nitriles extra light M:20
Gumikesztyű nitriles extra light S:24
Gumikesztyű, pormentes L méret:2
Gumikesztyű, pormentes M méret:15
Gumikesztyű, pormentes S méret:15
Higanyos hőmérő:6
Higiéniai álarc:6
HLPC oszlop Column-W (Waters column port) Analytical:1
Infrahőmérő:1
Izzitó tégely közepes forma:23
Kémcső:1
Kémcső állvány:4
Kémcsőmosó kefe Nylon sörte, fehér:4
Kémcsőmosó kefe Nylon sörte, fehér:4
Kettősdió nikkelezett cinköntvény:8
Kúpos üvegdugók, normál csiszolatos (NS) 14/23:20
Kúpos üvegdugók, normál csiszolatos 29/32:1
Küvetta, műanyag:10
Küvetta, műanyag, szűkített:8
Küvetta, műanyag, szűkített 10
Küvetta, műanyag, szűkített:8
Labor köpeny 36:2
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Labor köpeny 38:2
Labor nadrág 36:2
Labor nadrág 38:2
Laboratóriumi jelölő tollak:2
Laboratóriumi mosogatószer, semleges ph:4
Laboratóriumi olló:5
Laboratóriumi olló hegyes/kerek vég:5
Laboratóriumi olló, egyenes hegyes/hegyes:2
Laboratóriumi olló, éles/tompa:2
Laboratóriumi üveg csavaroskupakkal:25
Laboratóriumi üveg csavaroskupakkal:25
Laboratóriumi üveg csavaroskupakkal:30
Laboratóriumi üveg csavaroskupakkal:25
Laboratóriumi üveg csavaroskupakkal:30
Laboratóriumi üveg csavaroskupakkal:20
Lándzsa alakú boncolótű:2
Leica paraplast EXTRA:2
Leica paraplast PLUS:8
Lombikfogó:2
Lotion soap:4
Mágneses keverőbot készlet:1
Makro küvetta Suprasil kvarc:4
Mérlegedények:10
Mérőhenger:5
Mérőhenger:5
Mérőhenger:5
Mérőlombik:5
Mérőlombik:5
Mérőlombik:5
Mérőpohár füllel Polipropilén, áttetsző 1000ml:12
Mérőpohár füllel Polipropilén, áttetsző 500ml:1
Mikro spatula-kanalak:2
Mikrotóm kés, alacsony profilú:10
Mikrotóm kés, alacsony profilú:10
Nátron/cseppentős üveg, barna:20
Nátron/cseppentős üveg, színtelen:20
Parafilm M:12
Parafilm M:4
Parafree metal base molds/Fém beágyazó keret:2
Parafree metal base molds/Fém beágyazó keret:2
Parafree metal base molds/Fém beágyazó keret:2
Parafree metal base molds/Fém beágyazó keret:1
Parafree metal base molds/Fém beágyazó keret:1
PCR cső:7
Petri-csésze fedővel:200
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Petri-csésze PS, gamma steril:1
Petri-csésze PS, gamma steril:1
Folytatás a VI.4.3.) pontban.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi műanyag fogyóeszközök és tartozékok
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében laboratóriumi műanyag fogyóeszközök és precíziós laboratóriumi
tartozékok beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
1,5 ml HPLC üveg vial, N9 menetes:15
Centrifugacső, sima, csavaros tetővel 15 ml:7
Centrifugacső, sima, csavaros tetővel 50 ml:7
Eppendorf cső:22
Eppendorf cső, osztott, kupakkal:10
Guard cartiges include holder:2
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Gumikesztyű nitril light L: 34
Gumikesztyű nitril light M: 34
Gumikesztyű nitril light S: 34
Phenomenex Luna C18(2):6
PTFE filter:5
PTFE/Silicone septa kupak PP 1,5 ml HPLC üvegre:15
Security Guard Cartridges C18:1
Steril szűrő 0,22 um, PVDF:1
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kolonna aminosav analizátorhoz
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38437000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés keretében Kolonna aminosav analizátorhoz beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Kolonna AAA500 aminosav analizátorhoz: 2
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Finom labormunkák fogyóeszközei
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében finom labormunkák fogyóeszközeinek beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Automata pipetta Eppendorf 1000-10000μl:4
Automata pipetta Eppendorf 100-1000μl:4
Automata pipetta Eppendorf 10-100μl:4
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Automata pipetta Eppendorf 0,1-2,5μl:4
Automata pipetta Eppendorf 0,5-10μl:4
Pipettahegy 0,1-10 μl TOP-line long:6
Pipettahegy 100-1000 μl TOP-line long:9
Pipettahegy 10-100 μl TOP-line long:8
Szikehegy 10/boksz non sterile:6
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Aminosav HPLC elválasztás fogyóeszközei
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében aminosav HPLC elválasztás fogyóeszközei beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
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C18 1,7I'm 100 mm column for AAA analysis UPLC:2
Total Recovery vial kit w/Screw cap PTFE:12
ACQUITY Col. In-Line filter kit:1
Frit and nut, 0,2UM, 2.1 MM:1
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fotoszintézis mérés speciális fogyóeszköze
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében fotoszintézis mérés speciális fogyóeszköze beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Sötétítő csipesz (fotoszintetikus aktivitásmérő készülékhez):35
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
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Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mintatárolás
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
18424300
38000000
38437000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében mintatároláshoz fogyóanyagok beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Papírtasak 1 kg sütőipari:200
Papírzacskó általános 3 kg: 120
Papírzacskó általános 5 kg:40
Papírzacskó 10 dkg:12
Visszazárható műanyagzacskó: 20
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Visszazárható műanyagzacskó: 20
Visszazárható műanyagzacskó: 20
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nitrogén analizátor tartozékok
Rész száma: 14

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági, Növénytani és Biotechnológiai nem önálló Tanszék (4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében Nitrogén analizátor tartozékok beszerzésére.
Megnevezés és Mennyiség (db):
Fogyóanyag szett varioMaxcube CNS 1000 mérésre: 1
Mintabeemelő kar (gripper) varioMaxcube CNS 1000 mérésre: 1
Kerámia tégely készlet varioMaxcube CNS 1000 mérésre: 1
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
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Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

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: 18
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-2.2.1-15-2017-00051 sz. projekt

II.2.14) További információk
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontját.

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. § (5) bekezdésére
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 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.
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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.
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:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1. Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (1) bek. a)
pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből közbesz. tárgya szerinti (vegyszerek/laboratóriumi fogyóeszközök) szállításainak ismertetését, az arra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint
(min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, és
mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.)
A teljesítés idejét nap, hónap, év pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő a
három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
M.1. A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
M.1. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek, a
Kbt. 67. § (3) bek. alapján kell eljárnia.
M.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
M.1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1. rész esetében: 55 db vegyszer,
2. rész esetében: 4 db vegyszer,
3. rész esetében: 2 db vegyszer,
4. rész esetében: 1 db vegyszer,
5. rész esetében: 1 db vegyszer,
6. rész esetében: 1 db vegyszer,
7. rész esetében: 90 db laboratóriumi fogyóeszköz,
8. rész esetében: 11 db laboratóriumi fogyóeszköz,
9. rész esetében: 1 db laboratóriumi fogyóeszköz,
10. rész esetében: 3 db laboratóriumi fogyóeszköz,
11. rész esetében: 1 db laboratóriumi fogyóeszköz,
12. rész esetében: 2 db laboratóriumi fogyóeszköz,
13. rész esetében: 25 db laboratóriumi fogyóeszköz,
14. rész esetében: 1 db laboratóriumi fogyóeszköz szállítására vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség
van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható. Több részre történő
ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő
Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
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:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. AK előleget nem fizet. AT a telj. 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 belül. Támogatásintenzitás: 100 %
Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatmegfizetésére köteles.
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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 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.
Folytatás a VI.4.3) pontban.

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: 14/02/2020
Helyi idő: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/02/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

https://ekr.gov.hu
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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.
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. A 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”, a
kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” 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 kitöltött és cégszerűen aláírt ártáblázatot. Az ártáblázatban
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.
19. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hamvasné Homonnai Emese
(lajstromszám: 00717)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.

https://ekr.gov.hu
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
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:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
II.1.4) pont folytatása:
A részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
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.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza,
mivel az árubeszerzés tárgya speciális, kutatáshoz és kémiai vizsgálatokhoz használandó kémiai és
vegyipari alapanyagok, amelyek a természettudomány mai állása szerint konkrétan meghatározott (műszaki)
követelmények által behatárolhatóak (vegyszerek, gázok, vegyipari anyagok), a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése
szerinti példálózó felsorolást is.
7. rész II.2.4) pont folytatása:
Petri-csésze, gamma steril: 4
Petri-csésze, gamma steril: 4
PH-indikátor papír tekercs: 1
Pipettahegy 0,5 - 10 μl: 4
Pipettahegy 10 ml: 4
Pipettahegy 100 - 1 000 μl: 4
Pipettahegy 10 - 100 μl: 4
Pipettahegy 5 ml: 4
Pipettahegy 5 ml (Eppendorf/Sartorius): 11
Pursept A Xpress felületfertőtlenítő: 8
Refractometer: 1
Saválló, tisztatéri kesztyű: 1
Syringe filter Nylon: 1
Syringe filters PTFE: 1

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Szcintillációs edény (20 ml, műanyag): 1
Szcintillációs edény (20 ml, üveg): 5
Szilikongumi cső: 1
Színtelen üveg (20 ml - 25 ml): 8
Színtelen üveg, rápattintós (40 ml - 50 ml): 4
Szívópalackok KECK csatlakozó készlettel 250 ml: 2
Szívópalackok KECK csatlakozó készlettel 500 ml: 1
Szűrőpapír: 18
Szűrőpapír 3hw íves: 10
Szűrőtölcsérek G3: 10
Szűrőtölcsérek G4: 10
Tárgylemez, csiszolt: 4
Tartalék szilikongumi tömítés: 1
Törlőkendő, nagy tekercs: 15
Transfer pipetta 3,0 ml felszívási térfogat: 4
Védőszemüveg: 4
A részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a MAGYARORSZÁG-ra történő
behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
III.2.2) pont folytatása:
AT az árura a teljesítéstől számított 12 hónapos időtartamra jótállást vállal. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos
részleteket a keretszerződés tervezet tartalmazza. AK a késedelmi kötbér számítása során a nap fogalmán
munkanapot ért.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2020
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