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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161113-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2020/S 068-161113

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: Csepregi Judit
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu 
Telefon:  +36 52512700-73061
Fax:  +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.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/EKR000073682020/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/EKR000073682020/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-848_Kutatáshoz szüks. eszk. GINOP projektből
Hivatkozási szám: EKR000073682020

mailto:csepregi.judit@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073682020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073682020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073682020/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
38000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-848_Adásvételi szerződés kutatáshoz szükséges eszközök beszerzésére GINOP-2.2.1-15-2017-00043
sz. pályázat keretein belül
1. rész: Összetétel elemző mérőeszközök különféle minták analízisére
2. rész: Szerves vegyületek meghatározására alkalmas gázkromatográf-tömegspektrométer analitikai eszköz
3. rész: Kutatáshoz szükséges laboratóriumi műszerek, készülékek
4. rész: Vegyipari berendezés

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:
Összetétel elemző mérőeszk. kül. minták anlízisére
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38127000
38434000
38436800

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
„N” épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatáshoz szükséges eszközök és hozzájuk tartozó fogyóeszközök beszerzésére
GINOP-2.2.1-15-2017-00043 sz. projekt keretében.
Adásvételi szerződés tárgya összesen 14 db összetétel elemző mérőeszköz különféle minták analízisére
(kísérleti organikus biofermentum analizáló- és pelletkészítő készlet).
— 1 db Elemanalizátor és 1 kit Elemanalizátor alkatrész,
— 1 db Hőkamera eszköz,
— 1 db Talaj légzésmérő eszköz és 1 kit Talaj légzésmérő alkatrész,
— 1 db Gázanalizátor eszköz és 1 kit Gázanalizátor alkatrész,
— 1 db Vágómalom eszköz és 1 kit Vágómalom alkatrész,
— 1 db Szitarázósor eszköz és 1 kit Szitarázósor alkatrész,
— 1 db Késes homogenizáló eszköz és 1 kit Késes homogenizáló alkatrész,
— 1 db Laboratóriumi multiparaméteres mérőműszer (pH és vezetőképesség mérő) eszköz és 1 kit
Multiparaméteres műszer alkatrész,
— 1 db Telepszámláló eszköz,
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— 2 db Nedvességmeghatározó gyorsmérleg eszköz és 1 kit Nedvességmeghatározó gyorsmérleg eszköz
alkatrész,
— 1 db Fűthető mágneses keverő,
— 1 db Rádiójel vezérlésű időjárásjelző állomás, LCD adatmegjelenítővel,
— 1 db Félüzemi pelletkészítő rendszer és 1 kit Félüzemi pelletkészítő rendszer eszköz alkatrész
Jelen eljárásban csak gyári új, korábban használatban nem lévő termék ajánlható meg. A leszállított termékre
Ajánlattevőnek 12 vagy 36 hónap jótállást kell vállalnia az ártáblázatban foglaltak szerint.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (34
munkaórában 5 fő részére).
A részletes paramétereket 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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Elemanalizátor kemence fűtési hőmérséklet (legkedvezőtlenebb 800°C,
legkedvezőbb 1 200°C). Előny a nagyobb. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Elemanalizátor mintaváltóban a pozíciók száma (legkedvezőtlenebb 30 db,
legkedvezőbb 50 db). Előny a nagyobb. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hőkamera hőmérséklet érzékenység (legkedvezőtlenebb 100 mK, legkedvezőbb 50
mK). Előny a kisebb. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Félüzemi pelletkészítő rendszer óránkénti pelletelőállítási kapacitása
(legkedvezőtlenebb 50 kg/h, legkedvezőbb 100 kg/h). Előny a nagyobb. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
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:
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GINOP-2.2.1-15-2017-00043

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szerves vegyületek meghat alk. gázkrom-tömegspektr
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432210
38433100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
„N” épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatáshoz szükséges eszközök és hozzájuk tartozó fogyóeszközök beszerzésére
GINOP-2.2.1-15-2017-00043 sz. projekt keretében.
Adásvételi szerződés tárgya 2 db szerves vegyületek meghatározására alkalmas gázkromatográf-
tömegspektrométer analitikai eszköz, 1 db oldószeres extraktor eszköz, 1 db oldószeres bepárló eszköz,
valamint 1 db levegő mintavevő, azaz:
— 1 db Gázkromatográf-tömegspektrométer (hármas kvadrupol) – automata mintaadagoló/mintaelőkészítő
rendszer eszköz; 1 db Automatikus nagynyomású oldószeres extraktor eszköz; 1 db Oldószer bepárló eszköz,
— 1 db Gázkromatográf-tömegspektrométerrel (hármas kvadrupol) kompatibilis levegő mintavevő
— 1 db Mikroorganizmusok azonosítására alkalmas rendszer: gázkromatográf lángionizációs detektorral, split/
splitless injektorral, folyadék mintaadagolóval, vezérlő és kiértékelő szoftverrel és számítógéppel
Jelen eljárásban csak gyári új, korábban használatban nem lévő termék ajánlható meg. A leszállított termékre
Ajánlattevőnek 12 vagy 24 hónap jótállást kell vállalnia az ártáblázatban foglaltak szerint.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (64
munkaórában 5 fő részére).
A részletes paramétereket 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.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Ütközési cella pólusainak száma a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármas
kvadrupol) esetében (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 6 db) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Hármas, hiperbolikus, 4 rudas kvadrupol tömeganalizátor fűtési hőmérséklete
(legkedvezőtlenebb 105°C, legkedvezőbb 200°C) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Kvadrupol felbontása (legkedvezőtlenebb 0,4 Da, legkedvezőbb 4 Da) Előny a
nagyobb érték. Egy tizedesjeggyel szükséges megadni. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Ionforrás energiája a gáztomatográf-tömegspektrométer (hármas kvadrupol)
esetében (legkedvezőtlenebb 10 eV, legkedvezőbb 300 eV) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
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-2.2.1-15-2017-00043

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kutatáshoz szüks. laboratóriumi műszerek, készülék
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
„N” épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatáshoz szükséges eszközök és hozzájuk tartozó fogyóeszközök beszerzésére
GINOP-2.2.1-15-2017-00043 sz. projekt keretében.
Adásvételi szerződés tárgya összesen 23 db kutatáshoz szükséges laboratóriumi műszer, készülék.
— 1 db Laboratóriumi szárítószekrény, 449 literes térfogat eszköz,

— 1 db Izzítókemence, 9 literes térfogat, 1 100 oC,
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— 1 db Spektrofotométer fehérjetartalom meghatározáshoz: nm 190 – 1100, UV/VIS,
— 2 db Kémcsőrázó eszköz,
— 2 db Analitikai mérleg (0,1 mg felbontás),
— 2 db Laboratóriumi táramérleg (4 200 g kapacitás),
— 2 db Víztisztító készülék nagytisztaságú víz előállítására,
— 1 db Nem hűthető centrifuga,
— 1 db Szögrotor átlátszó biofedéllel,

— 1 db Izzítókemence, 9 literes térfogat, 1 200 oC,
— 1 db Hordozható XRF röntgen fluoreszenciás elem meghatározó,
— 1 db Kaloriméter automatikus valódi izoperibolikus bombakaloriméter (330 – 350 ml) szervizcsomaggal,
— 1 db Pellet prés minta előkészítéshez – kaloriméteres vizsgálathoz,
— 1 db Terepi pH mérő, talajból ammónia nitrogén, kálium nitrát méréssel,
— 1 db Ipari mérleg nagy mérési kapacitással, beérkező anyagok mérésére nagyméretű acél tányérral, falra
szerelhető kijelzővel,
— 1 db Raklapemelő kocsi csavarodásmentes acélból, erős kerettel, a nyélnél megerősített villával,
— 2 db Hűtőszekrény, kombinált, statikus hűtőrendszerrel,
— 1 db Laboratóriumi mosogatógép, aktív szárítással
Jelen eljárásban csak gyári új, korábban használatban nem lévő termék ajánlható meg. A leszállított termékekre
Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (30
munkaórában 5 fő részére).
A részletes paramétereket 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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szárítószekrény fűtött oldalainak száma (legkedvezőtlenebb 2 db, legkedvezőbb 4
db) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Kaloriméter linearitása a teljes méréstartományon belül (legkedvezőtlenebb 0,07 %,
legkedvezőbb 0,05 %) Előny a kisebb érték. Két tizedesjeggyel szükséges megadni. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Kaloriméter maximális mintaméret (legkedvezőtlenebb 7 500, legkedvezőbb 8 000
kalória) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. XRF készülékkel több elem egyidejű analízise (legkedvezőtlenebb 35,
legkedvezőbb 40 db) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. XRF készülék használata környezeti páratartalom értéken (legkedvezőtlenebb 80
%, legkedvezőbb 90 %) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
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-2.2.1-15-2017-00043

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vegyipari berendezés
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42993000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar,
„N” épület

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatáshoz szükséges eszközök és hozzájuk tartozó fogyóeszközök beszerzésére
GINOP-2.2.1-15-2017-00043 sz. projekt keretében.
Adásvételi szerződés tárgya 1 db multifunkciós 4 db komposztálási műveletnek helyt adó bioreaktor egység,
elmenő gázelemzővel, adatfeldolgozó és folyamatirányító rendszerrel.
Jelen eljárásban csak gyári új, korábban használatban nem lévő termék ajánlható meg. A leszállított termékre
Ajánlattevőnek 36 hónap jótállást kell vállalnia.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is (32
munkaórában 5 fő részére).
A részletes paramétereket 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
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elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani
ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum
lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független,
szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Párhuzamosan folytatható fermentációk száma (legkedvezőtlenebb 1,
legkedvezőbb 4 db) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Down-stream gáz ammónia koncentráció mérésének felső tartománya
(legkedvezőtlenebb 100 ppm; legkedvezőbb 1 000 ppm) Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Down-stram mikro gázáramlás mérési tartomány minimuma (legkedvezőtlenebb
400 ml/h, legkedvezőbb 2 ml/h) Előny a kisebb érték. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Reaktor töltetkapacitás tartomány (legkedvezőtlenebb 15 l; legkedvezőbb 20 l)
Előny a nagyobb érték. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
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-2.2.1-15-2017-00043

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.

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 tekintetében:
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) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból
azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A
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Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba
foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel,
ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt
az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vonatkozásában az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §, 14–16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 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. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el
nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni.
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő
ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. Az ajánlatkérő
– ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

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:
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Valamennyi rész tekintetében:
M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,
az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap pontossággal),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás tárgya,
— a szállítás mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a referencia
igazolást vagy nyilatkozatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a referenciaigazolásban
csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a
korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65.
§ (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére
alkalmazható. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás 4. részében 1 db eszköz kerül beszerzésre, így
ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén ajánlattevő azt forintra (HUF) számolja át
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére
figyelemmel ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatba ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt –
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (12) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1. ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített
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— az 1. rész tekintetében legalább 1 db kísérleti organikus biofermentum analizáló- és/vagy pelletkészítő
eszköz szállítására vonatkozó referenciával,
— a 2. rész tekintetében legalább 1 db gázkromatográf-tömegspektrométer eszköz szállítására vonatkozó
referenciával,
— a 3. rész tekintetében legalább 1 db kutatáshoz szükséges laboratóriumi műszer és/vagy készülék
szállítására vonatkozó referenciával,
— a 4. rész tekintetében legalább nettó 37 000 000 HUF értékű vegyipari berendezés (pl. folyadék kezelés)
szállítására vonatkozó referenciával.
Valamennyi rész tekintetében az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
A 3. rész tekintetében kutatáshoz szükséges kifejezés azt jelenti, hogy a berendezéseket nem rutin
minőségellenőrző vizsgálatokhoz szeretné használni Ajánlatkérő, hanem azokon magasan képzett kutatók
fognak dolgozni, ezért olyan berendezések szükségesek, amelyeknél minél többfajta beállítás lehetséges,
tekintettel arra, hogy egy kutatási tevékenységnél ez mérvadó szempont.
A fenti M.1. feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
AK az 1.–4. részben 30 % előleget biztosít.
AK az 1.–4. részben nem biztosít részszámlázási lehetőséget.
A szla. kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. §
(1), (6) bek.-eiben, a 2013:V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglalt
feltételeknek megfelelően, a szla. kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. A szla. kifizetése
utófinanszírozással történik figy. a 272/2014. (XI. 5.) Kr.-re. Támogatás intenz. 100 %. Az ajánlattétel,
elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Karakterkorlát miatt folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.

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: 04/05/2020
Helyi idő: 11:30
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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: 04/05/2020
Helyi idő: 13:30
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

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

VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR-
ben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az
általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2. Ajánlattevőnek részenként szakmai ajánlatként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot kitöltve és a
megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó magyar nyelvű termékleírását (gyártói/forgalmazói
katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában ajánlattevő által a termékről összeállított ábrás
ismertető) vagy magyar nyelvű termékkatalógusát, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az
ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a becsatolt
leírás alapján nem felel meg a Műszaki Leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat
hiánypótlása kapcsán felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára. Az ajánlattevőknek
a szakmai ajánlatukban fel kell tüntetniük a megajánlott eszköz gyártóját és típusát, valamint az eszköz
származási helyét.
3. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy 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. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdései vonatkozásában.
6. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT feltünteti a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu
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8. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
9. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján.
10. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
11. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
12. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
13. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban,
úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
14. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
15. FAKSZ: Dr. Csepregi Judit, Lajstromszám: 01020.
16. AK egyik rész tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Az értékelés módszerei
1. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár: fordított
arányosítás.
2. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár: fordított
arányosítás.
3. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár: fordított
arányosítás.
4. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár: fordított
arányosítás.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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.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.
A jelen felhívás III.2.2) pontjának folytatása:
Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a nettó vételár, max. 15 egybefüggő napig kerül felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésenként 5 %, max. 3 alkalommal érvényesíthető.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 20 %, alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó ellenértéke.
Jótállás: az ártáblázatban részletezettek szerint.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadóak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tart.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S68
06/04/2020
161113-2020-HU

Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 14 / 14

06/04/2020 S68
https://ted.europa.eu/
TED

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

14 / 14

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:
02/04/2020

mailto:dontobizottsag@kt.hu

