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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226339-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok
2014/S 127-226339

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem, Gazdasági Főigazgatóság
Címzett: dr. Bodrogi-Borbás Zsuzsanna
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700/73749
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512700/77466
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
EU-Med Tender Kft.
Szent László út 174. fsz 3.
Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: csanyi.eva@eumedtender.hu
Fax:  +36 13020404
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
EU-med Tender Kft.
Szent László út 174. fsz 3.
Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: moczar.kriszta@eumedtender.hu
Fax:  +36 13020404
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
EU-Med Tender Kft.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226339-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
mailto:csanyi.eva@eumedtender.hu
mailto:moczar.kriszta@eumedtender.hu
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Szent László út 174. fsz 3.
Címzett: Somogyi Gábor
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17855476
E-mail: csanyi.eva@eumedtender.hu
Fax:  +36 13020404

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: központi költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy
Oktatás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
EM-646 KTIA-NAP 13-1-2013-0001 Agykutatási Kiválósági Központok fejlesztése c. projekt keretében kutatási
eszközök beszerzése, üzembe helyezése, oktatás tartása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
NUTS-kód HU321

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adás-vételi szerződés - KTIA-NAP 13-1-2013-0001 Agykutatási Kiválósági Központok fejlesztése c. projekt
keretében kutatási eszközök beszerzése, üzembe helyezése, oktatás tartása.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38510000, 33111610, 33158210, 33120000, 33110000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:

mailto:csanyi.eva@eumedtender.hu
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KTIA-NAP 13-1-2013-0001 Agykutatási Kiválósági Központok fejlesztése c. projekt keretében kutatási eszközök
beszerzése, üzembe helyezése, oktatás tartása
1. rész: 1 db nagy érzékenységű két-foton mikroszkóp DSD2 spinning disc rendszer kiegészítéssel
2. rész: 1 db fMRI tervező és feldolgozó rendszer
3. rész: 1 db Transzkraniális mágneses ingerlő készülék és levegőhűtéses 70mm dupla tekercs állvánnyal,
valamint 7 db 70mm állvány nélküli dupla tekercs
Megfelel a Biztonsági szabvány EN60601-1 (90), (91), 2 melléklet (95) pontjainak, EMC szabvány EN
60601-1-2 pontjának.
4. rész: 2 db polysomnograph
5. rész: 1 db Imager 3001-Celox, nagy érzékenységű kamera-rendszer idegsejt hálózatok funkcionális
térképezéséhez
a dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján
Becsült érték áfa nélkül: 202 759 032 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: 1. rész – mikroszkóp
1) Rövid meghatározás

Adás-vételi szerződés – Nagy érzékenységű két-foton mikroszkóp DSD2 spinning disc rendszer
kiegészítéssel.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38510000

3) Mennyiség
1 db nagy érzékenységű két-foton mikroszkóp DSD2 spinning disc rendszer kiegészítéssel.
továbbá:
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011(XII.23)
Kormányrendelet 26§(6)bekezdése alapján
Becsült érték áfa nélkül: 135 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: 2. rész – fMRI tervező és feldolgozó rendszer
1) Rövid meghatározás

Adás-vételi szerződés – fMRI tervező és feldolgozó rendszer
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33111610

3) Mennyiség
1 db fMRI tervező és feldolgozó rendszer
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011(XII.23)
Kormányrendelet 26§(6)bekezdése alapján
Becsült érték áfa nélkül: 22 950 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: 3. rész – Transzkraniális mágneses ingerlő készülék
1) Rövid meghatározás

Adás-vételi szerződés – Transzkraniális mágneses ingerlő készülék és levegőhűtéses 70 mm dupla tekercs
állvánnyal, valamint 7 db 70 mm állvány nélküli dupla tekercs

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33158210

3) Mennyiség
1 db Transzkraniális mágneses ingerlő készülék és levegőhűtéses 70 mm dupla tekercs állvánnyal, valamint 7
db 70 mm állvány nélküli dupla tekercs
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011(XII.23)
Kormányrendelet 26§(6)bekezdése alapján
Becsült érték áfa nélkül: 17 361 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 4
Elnevezés: 4. rész – polysomnograph
1) Rövid meghatározás

Adás-vételi szerződés – 2 db polysomnograph

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33120000

3) Mennyiség
2 db polysomnograph
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011(XII.23)
Kormányrendelet 26§(6)bekezdése alapján
Becsült érték áfa nélkül: 10 748 032 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
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Rész száma: 5
Elnevezés: 5. rész – nagy érzékenységű kamera-rendszer
1) Rövid meghatározás

Adás-vételi szerződés – Imager 3001-Celox, nagy érzékenységű kamera-rendszer idegsejt hálózatok
funkcionális térképezéséhez.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33110000

3) Mennyiség
1 db Imager 3001-Celox, nagy érzékenységű kamera-rendszer idegsejt hálózatok funkcionális
térképezéséhez.
A dokumentációban részletezett specifikációban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011(XII.23)
Kormányrendelet 26§(6)bekezdése alapján
Becsült érték áfa nélkül: 16 700 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 4 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Késedelmi kötbér : késedelem esetén, a nettó ajánlati ár 1%-a/naptári nap, de max. a késedelemmel érintett
áru nettó ellenértékének 30%-a,
- Hibás teljesítési kötbér : a nettó ajánlati ár 1%-a/ naptári nap, de max. a hibás teljesítéssel érintett áru nettó
ellenértékének 30%-a,
- Meghiúsulási kötbér : az érintett termék nettó ellenértékének 30%-a
- Jótállás : min. 24 hónap. Kezdő időpont: Sikeres átadás-átvétel napja.
- Eladó a bejelentést követő legfeljebb 48 órán belül köteles megkezdeni a hiba elhárítását és köteles a
hibabejelentést követő legfeljebb 14 munkanapon belül a javítást elvégezni. Amennyiben a hibaelhárítás
megkezdése, ill. a javítás elvégzése nem történik meg az előírt határidőre, Ajánlatkérő a késedelmes
teljesítésre vonatkozó kötbérelőírásokat alkalmazhatja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő tájékoztatja az
Ajánlattevőket, hogy a szerződés alapján történő kifizetés a Kbt. 130. § (1),(4) és (6) bek. alapján, a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdése szerint az igazolt teljesítést követően kiállított számla átvételétől számított 30 napon belül HUF-
ban átutalással történik és a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A.§ hatálya alá esik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41.§ (6) bek. figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem
köthető érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, ill. a
létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nincs lehetőség a Kbt. 27. § szerinti szervezet létrehozására.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
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A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) a)-d) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 2-11. § szerint a felhívás feladását
követően keletkezett iratokkal kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)-d) foglalt kizáró okok
tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az
ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 10. § szerint járhat el.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2014/57 (05.16) új útmutatójára.
Az ajánlati felhívás feladását követően kiállított, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a
közbeszerzési eljárás kapcsán kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, közös
ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) d) pontjára tekintettel a következőket:
Valamennyi rész esetén:
P1) 310/2011. (XII.23) Kormány Rendelet 14. § (1) bek. b) pont alapján saját vagy jogelődje az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának mérlegét, eredmény kimutatását és könyvvizsgálói jelentését (amennyiben arra
kötelezett, vagy önkéntesen alkalmazza). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az
ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó mérlegszerinti eredményről.
A 310/2011. (XII.23) Kormány Rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt a megajánlott
részre vonatkozó beszerzés tárgyának szállításból származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről szóló nyilatkozatot.
A 310/2011 (XII.23) Korm. Rendelet 14. § (3) bek. szerinti esetben, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
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pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
Valamennyi rész esetén:
P1) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti évből 1 évnél többször a
mérleg szerinti eredménye negatív
A 310/2011. (XII.23) Kormány Rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt a megajánlott
részre vonatkozó beszerzés tárgyának szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összes
árbevétele nem éri el
1. rész esetén a 130 000 000 HUF-ot
2. rész esetén a 10 000 000 HUF-ot
3. rész esetén a 10 000 000 HUF-ot
4. rész esetén a 10 000 000 HUF-ot
5. rész esetén a 15 000 000 HUF-ot
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni.
A Kbt. 55.§ (5) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt. 55. § (1) bek. a)-c) pontjára tekintettel a következőket:
1. rész esetén:
M1) a 310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 15. § (1) a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb mikroszkóp szállításainak ismertetését, az ismertetett
szállításokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 16. § (1) szerint
(min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege,
a szállított mennyiség továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).
Amennyiben a bemutatott referencia korábbi konzorciumi v. projekttársasági teljesítésre vonatkozik, a Kbt.129.
§ (7) bek. figyelembe vételével kell igazolni azt.
Valamennyi rész esetén:
M2) a 310/2011 (XII.23) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. e) alapján gyártótól származó CE nyilatkozattal vagy
ezekkel egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítványt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
1. rész esetén:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben
legalább összesen nettó 130 000 000 HUF értékű mikroszkóp értékesítéséből származó referenciával
A referencia több szállításból is teljesíthető.
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Valamennyi rész esetén:
M2) a megajánlott termék nem rendelkezik Európai Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított, a
megfelelőség értékelési eljárást igazoló CE Megfelelőségi Tanúsítvánnyal, vagy a fentiek hiányában gyártótól
származó CE megfelelőségi nyilatkozattal.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni.
A Kbt. 55. § (5) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
EM-646

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.8.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 63 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát 50 000 Ft + Áfa / rész, valamennyi rész esetén a Kbt. 52.§
(2) bek. szerint az összegezés megküldését követő 8 napon belül átutalással kell teljesítenie az EU-MED
Tender Kft. K&H Bank Rt-nél vezetett 10404027-01206388-00000000 számú számlájára (IBAN kód: HU 77
1040 4027 0120 6388 0000 0000, Swift(BIC) kód: OKHBHUHB, bank neve: K&H Bank). A dokumentáció
vételár átutalásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Közleményben fel kell
tüntetni:”EM-646 tenderdokumentáció”

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.8.2014 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.



HL/S S127
05/07/2014
226339-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/11

05/07/2014 S127
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/11

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.8.2014 - 11:00
Hely:
EU-MED TENDER Kft. 1131 Budapest, Szent László út 174. fsz.3
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt.62. § (1)-(4) és (6)-(7) szerint

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1) A dokumentációt ajánlattevőnek v. az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni (elektronikus úton
elérni). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció megküldése
igényelhető az EU-MED TENDER Kft. Fax: +36 1 302 0404,
e-mail: moczar.kriszta@eumedtender.hu elérhetőségen, illetve megkérhető az 50. § (3) szerint H-P-ig 9.30-15
óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9.30-11.00 óra között. A dokumentáció igénylésekor meg kell
adni a következő adatokat: dokumentációt igénylő neve, számlázási címe, adószáma, tel-, faxszáma valamint
email címe.
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles a ajánlatkérő által az
ajánlati felhívás IV.3.3) pontban meghatározott feltételek szerint megfizetni.
2) Az ajánlatokat 1 db eredeti példányban papíralapon + 4 db „.pdf” formátumban rögzített elektronikus
példányban CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a
papíralapú eredetivel mindenben megegyezik.
3) A felhívás III.2.2) és III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1,M1,M2, Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók.
5) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 9.30 -15 óráig adhatók le, az ajánlattételi
határidő lejárta napján 9.30-11.00 óra között.
6) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011 (XII.23.)
kormányrendelet 7. § szerint kell eljárni.
7) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő
alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek
aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
8) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége
az Ajánlattevő felelőssége.
9) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő
megadás esetén forintra számolja át, referencia esetén a teljesítés napján érvényes, az árbevétel esetén az
üzleti év mérlegforduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam
alapján.

mailto:moczar.kriszta@eumedtender.hu
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10) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont, az 55. § (5)-(6) bek. szerinti információkat. Az
ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a dokumentációban részletezettek szerint a szerzői és iparjogvédelmi követelésekkel szembeni helytállásra
vonatkozó nyilatkozatot.
11) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentációban mellékletében szerepelnek.
Az ajánlattevőnek a rá vonatkozó nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtania, amennyiben azok
nemleges tartalmúak.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
13) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt.
25. § szerint.
14) A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű
másolatban is benyújthatók, azonban a Kbt. 60. § (3) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon,
eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia.
15) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték és egyéb biztosítékok nyújtását nem írja elő.
16) A Szállító a csomagolásnál és szállításnál vegye figyelembe a környezetközpontú követelményeket (ISO
14001).
17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés
eredményeként nem köthető érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel, ill. a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet
nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
30.6.2014


