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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249258-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Tésztakészítő gépek
2015/S 135-249258

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 Kancellária Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028
Debrecen, Kassai út 26., Kancellária I. emelet 13. iroda)
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese, osztályvezető
4032 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 52512700-74284
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Fax:  +36 52512730
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.unideb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

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

I.3) Fő tevékenység
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:
Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249258-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
www.unideb.hu
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Adásvétel
A teljesítés helye: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
NUTS-kód HU321

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42215300, 38932000, 39121200, 39221180, 42959000, 42212000, 42215200, 42923200, 39314000, 39711130,
39711361, 42716110, 42215000, 42213000, 42211000, 39312100, 39312000, 39711400, 42215110, 39711360,
38432000, 38436200, 42921200, 42921320, 39711100, 39221100, 39713100, 42211100, 33696500, 38412000,
38434530, 39711110, 39713210, 39711210, 33191100, 38930000, 39711123, 39721000, 39222200, 18141000,
42513000, 39711121

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:
1. rész: Száraztészta sor berendezései 2 tételsorban
2. rész: Gyümölcslékészítő berendezései 5 tételsorban
3. rész: Húsüzem berendezései 7 tételsorban
4. rész: Sütőipari üzem berendezései 12 tételsorban
5. rész: Speciális zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem berendezései 2 tételsorban
6. rész: Tejüzem és tejlabor berendezései 33 tételsorban
7. rész: Malom üzem berendezései 28 tételsorban
8. rész: Egyéb berendezések (közös használathoz) 48 tételsorban
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

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



HL/S S135
16/07/2015
249258-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3/17

16/07/2015 S135
http://ted.europa.eu/TED

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

3/17

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42215300

3) Mennyiség
1 db köves malom forgószitával
1 db tésztagyártó sor (prés,szárító,matricák,kocsi)
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 2
Elnevezés: Adásvételi szerződés 2.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42215000, 42213000, 42211000

3) Mennyiség
1 db zöldség-, gyümölcsmosó
1 db Magozó gép
1 db Gyümölcslé-prés
1 db Lécsomagoló
1 db Pasztőröző
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
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Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 3
Elnevezés: Adásvételi szerződés 3.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
39312100, 42215200, 39312000

3) Mennyiség
1 db Kutter (aprító forgótányéros)
1 db Húsdaráló asztali unger5 darálómodullal
1 db Hidraulikus töltőgép
1 db Klipszelő
1 db Tumbler
1 db Főző, füstölő berendezés
1 db Pácoló gép
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 4
Elnevezés: Adásvételi szerződés 4.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
39711400, 39221180, 42215110, 42215300, 39312000, 39711360
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3) Mennyiség
2 db sütőkocsi, legalább 10-10 tálca tárolására, 30 db tálca (40x60 cm)
egyéb eszeközök: 20-20 db 500 és 1000 g szakajtó, 5 db 30x50 cm műanyag vágólap, zárható műanyag
edények (0,5, 1, 2,5, 5 és 10 l) – méretenként 3-3 db, zárható műanyag tálak ( 0,5, 1, 2,5, 5 és 10 l) –
méretenként 5-5 db, kések (17 cm kenyérvágó 2 db, szakácskés 11-13 cm 2 db,szakácskés 20-22 cm 2 db)
műanyag vágódeszka (20x30 cm, 3 db),adagoló tölcsér csokoládéhoz és töltelékhez (8 és 12 cm), mártóvilla
(1 db), rozsdamentes edények 0,5-10 l (méterenként 3-3 db), gyúródeszkák (68x46 cm) – 3 db, tapadásmentes
és szilikon sütőformák (bagetthez 5 db, 0,5 kg formakenyérhez 5 db, 20-30 cm átmérőjű tortalaphoz 5 db,
csokoládé öntőforma 100 g táblás termékhez 5 db)
2 db kenyérszeletelő
1 db dagasztógép
1 db Osztó-gömbölyítő gép
1 db nyújtógép
1 db Kiflisodró gép
1 db Kelesztő kamra
1 db Hőlégkeveréses kemence
1 db Kemence
2 db Csokoládé mártó, melegítő gép, 2 db
1 db Habverő-keverő gép
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 5
Elnevezés: Adásvételi szerződés 5.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38432000, 38436200

3) Mennyiség
1 db Kisüzemi extraktor
1 db Vákuum bepárló
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
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Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 6
Elnevezés: Adásvételi szerződés 6.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38412000, 38434530, 42211000, 39711110, 42211100, 39121200, 39312000, 42921200, 42215200,
42923200, 42921320, 39711100, 39711130, 39221180, 39221100, 39713100, 42959000

3) Mennyiség
1 klt laboreszköz
Zsírvizsgálat: Nova Safety centrifuga 1 db; Vízfürdő 15 literes analóg 1 db; Butirométer állvány 1 db; Gerber
butirométer 6 %, hiv. kal. 6 db; Köhler butirométer 40 %, hiv. kal. 6 db; Van Gulik butirométer 40 %, hiv.kal. 6 db;
11 ml-es pipetta kalibrált 2 db; 5,05 ml-es pipetta kalibrált 2 db; FIBU dugó 6 db; FIBU kulcs 1 db; Terménypohár
sajthoz 6 db; Gumidugó lyukkal 6 db; Gumidugó felső nyíláshoz 6 db; Tisztítókefe butirom. testhez 2 db;
Tisztítókefe butirom. nyakhoz 2 db; Buktató adagoló kénsavhoz 1 db; Buktató adagoló amilalkoholhoz 1
db; Amilalkohol 1000 ml 1 db; Gerber kénsav 1000 ml 2,5 db; Termény kénsav 1000 ml 2,5 db; Savfok
meghatározása: Szimplex titráló 25 ml-es 1 db; 20 ml-es hasas pipetta 2 db; 1 ml-es buktató adagoló 1 db; 100
ml-es főzőpohár 5 db; 2 %-os alkoholos fenolftalein 1 db; 0,1 n Nátronlúg faktorozott 3 db; pH mérés: Knick
902 pH mérő készülék 1 db; SE 102 elektróda folyadékhoz 1 db; SE 104 elektróda sajthoz 1 db; Pufferoldat
pH 4,01 250 ml 1 db; Puferoldat pH 7,00 250 ml 1 db; 3 molos Kcl oldat 500 ml 1 db; Elektróda tisztító oldat
250 ml 1 db; Spriccflakon 250 ml-es 1 db; Gátlóanyag meghatározása: Delvotest SPNT 100 ampullás (döntő
módszer) 1 db; Delvotest BLF 100 teszt (gyorsteszt) 1 db; Delvotest inkubátor 1 db; Egyéb áruk: Tejhőmérő
műanyag tokban alk. 2 db; Bothőmérő 0-100 °C alk.2 db; Digitális hőmérő, beszúrós, vízálló 1 db; Fizikai
tisztaság vizsgáló készülék 1 db; Tisztasági szűrőkorong 100 db/csomag 2 db; 25 ml-es mérőhenger 1 db; 50
ml-es mérőhenger 1 db; 100 ml-es mérőhenger 1 db; 250 ml-es mérőhenger 1 db; 500 ml-es mérőhenger 1
db; 1000 ml-es mérőhenger 1 db; 100 ml-es főzőpohár alacsony 10 db; 250 ml-es főzőpohár alacsony 10 db;
100 ml-es Erlenmeyer lombik bőnyakú 5 db; 1000 ml-es Erlenmeyer lombik bőnyakú 5 db;Foszfatáz szett 100
vizsgálathoz (pasztőrözöttség) 1 db; Storch (peroxidáz) szett 100 vizsgálathoz (pasztőrözöttség) 1 db; 5 ml-es
hasas pipetta 2 db; 1 ml-es osztott pipetta 2 db; Kémcső 16x160 perem nélküli 20 db; Szemcseppentő 2 db;
Kémcsőállvány 1 db; Pipetta állvány 1 db; 100 ml-es műanyag főzőpohár 10 db; Laboratóriumi mérleg 0,01 g
pontosságú 1 db; Fali edényszárító 72 tüskével 450x630x110 mm 1 db; Fajsúly mérés: Tejfajsúlymérő T=20 °C
1 db; Sólé fajsúlymérő hőmérővel 1 db; Fajsúlymérő henger 1 db; Szárazanyag meghatározás (gyors módszer):
RADWAG gyors nedvességtartalom meghatározó mérleg, MAC 50 típus 1 db; Alutálka 50 db/csomag 1 db;
Beltartalom vizsgálata: Lactoflash beltartalom vizsgáló készülék 1 db
4 db Infravörös hőmérő, 4 db digitális kontakt hőmérő, 1 db labormérleg
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1 db Milk analizátor tejvizsgáló műszerek
1 db Steril anyakultúra főző
1 db hűtő, fagyasztó szekrény
1 db Tejfogadó
1 db Pasztőrkád 300 liter térfogatú:
1 db automatikus programozású tejpasztőröző 100 liter tejkapacitású
1 db Fölöző-szeparátor: 160 liter/ó (13) asztali
1 db Sajtkád
1 db Savanyítókád hengeres
2 db Rozsdamentes csepegtető asztal
80 db Sajtforma különféle méretben
1 db Pneumatikus sajtprés 0-10 bar 6 konzolos
1 db Pohártöltő és záró gép
1 db Vajköpülő
1 db Sajt érlelő klímakamra
1 db Kutter
1 db Címkenyomtatós mérleg
2 db Technológiai mérleg
1 db Vákuumcsomagoló
1 db Fagyasztógép
1 db Hűtő álló
1 db Botturmix
6db Rozsdamentes főzőedények
1 klt. Kézi eszköz
2 db Rozsdamentes asztalok
1 db Ipari eszköz mosogatógép
1 db Mosogatók 3 medencés
1 db Mosogató (6) FMC 2650 2 medencés (8 db)
2 db Regál gurulós
20 db tepsi
1 db Hűtőkamra 4,4 m2
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 7
Elnevezés: Adásvételi szerződés 7.
1) Rövid meghatározás
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Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42212000, 42215200, 42923200, 38932000, 39121200, 39221180, 42959000, 39314000, 39711130, 39711361,
42716110

3) Mennyiség
1 db hántoló-koptatógép
1 db mintatisztító és osztályozó rostagép
1 db rostagép (laboratóriumi)
1 db extruder
2 db mérleg (5 kg, 2 g pontosság) 2 db
1 db mérleg (60 kg, 20 g pontosság)
1 db gyorsnedvességmérő
1 db gyorsnedvesség és hektolitertömeg mérő
1 db kézi kombájn
1 db infrás gyorsnedvességmérő
1 db munkaasztal
egyéb eszközök: 10, 30 50 l-es műnyag edények és hordók fedéllel; légmentesen zárható tálak 0,5, 1, 2,5, 5 és
10 l; műanyag tölcsérek, molnárkocsi
1 db mosogató
1 db mérleg (5 kg, 2 g pontosság) 2 db
1 db mérleg (60 kg, 20 g pontosság)
1 db Egyetemes konyhagép
1 db hűtőgép
1 db villanytűzhely
1 db zacskózáró gép
1 db ládamosó gép (ipari)
1 db munkaasztal
1 db mosogató
2 db mérleg (5 kg, 2 g pontosság)
1 db mérleg (60 kg, 20 g pontosság)
1 db munkaasztal
egyéb: edények, kiskonyhai eszközök
1 db mosogató
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
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Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

Rész száma: 8
Elnevezés: Adásvételi szerződés 8.
1) Rövid meghatározás

Adásvételi szerződés a DEK-214_Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakításához
szükséges eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 pályázat
keretében.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42923200, 39711130, 33191100, 42215200, 39221180, 18141000, 39713210, 39711210, 42211000, 42921320,
38412000, 38930000, 39121200, 42959000, 39711123, 39221100, 42716110, 39721000, 39312100, 39222200,
42215300, 42513000, 39711121, 38432000, 39312000

3) Mennyiség
2 db Árszorzós mérleg
1 db Rendszermérleg
1 db Alapanyag hűtő
1 db Kés sterilizáló
1 db Húsdaráló kicsi
1 klt Kések, késélezők,vágódeszkák, bárd
1 db Lánckesztyű
1 db Szuvidoló kamra
1 db Eszköz mosogató gép
1 db Jéggyártó
1 db Kolbászhús keverő 40 kg-os
1 db Érlelő szekrény
3 db Regál kocsi
1 db Mérleg, címkenyomtatós hitelesített
2 db Mérleg, technológiai
1 db Vákuumcsomagoló
1 db Tálcás csomagoló berendezés
3 db Maghőmérő 3 db
5 db Páratartalom mérő
3 db gurulós munkaasztal
14 folyóméter rozsdamentes asztal
2 db Mosogatók
1 db Mosogató
1 db Fagyasztó szekrény
1 db konyhai multifunkcionális robotgép
1 klt rozsdamentes főzőedény, húsos láda, kerekes láda alátét
2 db késztermék hűtő (láda méret befogadására alkalmas)
1 db Ipari ládamosó gép
1 db Sütő, pároló
1 db Elektromos szeletelő
2 db Regál kocsi
60 db GN1/1 tálca
40 db Gn 2/1 edény
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1 db Elektromos tésztafőző
1 db Sokkoló hűtő-fagyasztó
1 db Aszaló
1 db Liofolizáló
1 db Fagyasztóláda 500 liter, 1 db hűtő 600 liter
1 db Zöldségfeldolgozó gép (aprító, daraboló)
1 db Daráló,szeletelő,cutter (20) Robot Coupe 502 VV
1 db vákuumszárító-szekrény
1 db szuper kritikus folyadék extraktor
1 db Átvevő mérleg
3 db Mérleg(19) címkenyomtatós és 2 technológiai
2 db Regál
1 db Lekvár és krémfőző
36 db GN2/1 30 mm tálca
1 db Vákuumcsomagoló
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott
konkrét méretek vonatkozásában a gépek befoglaló méreténél ± 15 % eltérést enged, minden egyéb műszaki
paraméter esetében ± 5 % eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű eszközt is elfogad a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Minden egyes termék valamennyi jellemzője vonatkozásában
elfogad Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározottakkal egyenértékű
termékeket.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1 %-a/naptári
nap (maximum a késedelemmel érintett áru ellenértékének 20 %), amely mindegyik rész esetében önállóan
a meghatározott részteljesítési határidőre értendő. A késedelmi kötbér maximumának elérése súlyos
szerződésszegésnek minősül, mely azonnali hatályú felmondási jogot keletkeztet. Nyertes ajánlattevő abban az
esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős,
tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Hibás teljesítés esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az
igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt az Ajánlatkérőt az érintett áru
értékének 1 %-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20 %-a szerinti hibás teljesítési
kötbér illeti meg. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely
azonnali hatályú felmondási jogot keletkeztet. Nyertes ajánlattevő abban az esetben köteles hibás teljesítési
kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdésére.
Ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és az
Ajánlattevőtől a kára megtérítését követelni.
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Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását, beüzemelését és a betanítást követő sikeres
műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): valamennyi rész esetén 12 hónap.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő jogosult – támogatási szerződés
terhére – a szerződés elszámolható összege maximum 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére.
Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra. A szállítói finanszírozásra
tekintettel a 4/2011. (I.28) Korm. Rendelet 57/A § (1) a) pont alapján történő szállítói előleg igénybevétele
esetén Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt.126. § (6) bekezdése (b)
pontja szerinti biztosítékot nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték összege a Kormányrendelet 57. § (3)
alapján az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági
társaság vagy nonprofit szervezet Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult -vezető tisztségviselőjének vagy
természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt
kezesség is elfogadható. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg igénylésétől az előleggel történő
elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak
azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
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 részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A beszerzés TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 forrásból valósul
meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
A támogatás kifizetése szállítói finanszírozással történik. A 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet 57/A § (1) a)
pont alapján a szerződés elszámolható összege maximum 30 %-ának erejéig lehetőség van szállítói előleg
igénybevételére. Az előleg elszámolása a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet 57/A § (6) bek-re tekintettel az
alábbiak alapján történik: az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra. A
szerződés alapján történő kifizetés a Kbt. 130. § (1),(4) és (6) bek. és a 4/2011. (I.28) Korm. Rendelet 57/A §
alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/
A. § hatálya alá esik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t. A részletes
fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. A fizetési feltételek mindegyik részre vonatkoznak.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nincs lehetőség a Kbt. 27. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló
ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
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: A kizáró okok hatálya alá
tartozást illetően valamennyi rész esetében az alábbiak az irányadók:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak. A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,



HL/S S135
16/07/2015
249258-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 12/17

16/07/2015 S135
http://ted.europa.eu/TED

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

12/17

részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 2-8. § és 10-11. § szerint a felhívás
feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű 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.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014/57 (05.16.) valamint KÉ 2012/61 (06.01.)
útmutatóira.
Az ajánlati felhívás feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű, 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 tekintetében:
P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. 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. 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 mérleg szerinti eredményről.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben, a működésének ideje alatt 1.
részajánlattételi kör tekintetében száraztészta sor berendezések; 2. részajánlattételi kör tekintetében
gyümölcslé készítő üzem berendezések; 3. részajánlattételi kör tekintetében húsüzem berendezések; 4.
részajánlattételi kör tekintetében sütőipari üzem berendezések; 5. részajánlattételi kör tekintetében speciális
zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem berendezések; 6. részajánlattételi kör tekintetében tejüzem és tejlabor
berendezések; 7. részajánlattételi kör tekintetében malom üzem berendezések; 8. részajánlattételi kör
tekintetében élelmiszeripari feldolgozó és keverő gépek és/vagy élelmiszeripari berendezések (közös
használathoz) szállításából és/vagy adásvételéből származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatot. 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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (6) bekezdésére valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (5) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamennyi rész
tekintetében ha:
P1) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt 3 üzleti év mérleg szerinti eredménye 1
alkalomnál többször negatív.
A követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerinti esetben a működésének ideje alatt az 1.
részajánlattételi kör tekintetében száraztészta sor berendezések; a 2. részajánlattételi kör tekintetében



HL/S S135
16/07/2015
249258-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 13/17

16/07/2015 S135
http://ted.europa.eu/TED

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

13/17

gyümölcslé készítő üzem berendezések; a 3. részajánlattételi kör tekintetében húsüzem berendezések; a
4. részajánlattételi kör tekintetében sütőipari üzem berendezések; az 5. részajánlattételi kör tekintetében
speciális zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem berendezések; a 6. részajánlattételi kör tekintetében tejüzem és
tejlabor berendezések; a 7. részajánlattételi kör tekintetében malom üzem berendezések; 8. részajánlattételi
kör tekintetében élelmiszeripari feldolgozó és keverő gépek és/vagy élelmiszeripari berendezések (közös
használathoz) szállításából és/vagy adásvételéből származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele nem éri el
1. rész: 3 000 000 HUF
2. rész: 3 000 000 HUF
3. rész: 10 000 000 HUF
4. rész: 2 000 000 HUF
5. rész: 10 000 000 HUF
6. rész: 15 000 000 HUF
7. rész: 10 000 000 HUF
8. rész: 15 000 000 HUF
értéket.
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 55. § (4) bek. alapján kell eljárni (elegendő, ha a közös ajánlattevők közül az
egyik felel meg).
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 valamennyi
rész tekintetében:
M1) 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. e) alapján gyártótól származó CE nyilatkozatot vagy
ezekkel egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megajánlott áru megfelel a vonatkozó EU irányelveknek.
M2) 310/2011. (XII. 23) Korm. Rendelet 15. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből közbeszerzés tárgya szerinti
szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat
a Kormányrendelet 16. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e).
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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdésére valamint a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő valamennyi rész tekintetében, ha
M1) a megajánlott termékre nem rendelkezik gyártótól származó CE nyilatkozattal vagy ezekkel egyenértékű,
tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal.
M2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző
három évben összesen legalább a közbeszerzés tárgya szerinti – 1. részajánlattételi kör tekintetében
száraztészta sor berendezések; 2. részajánlattételi kör tekintetében gyümölcslé készítő üzem berendezések;
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3. részajánlattételi kör tekintetében húsüzem berendezések; 4. részajánlattételi kör tekintetében sütőipari üzem
berendezések; 5. részajánlattételi kör tekintetében speciális zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem berendezések;
6. részajánlattételi kör tekintetében tejüzem és tejlabor berendezések; 7. részajánlattételi kör tekintetében
malom üzem berendezések; 8. részajánlattételi kör tekintetében élelmiszeripari feldolgozó és keverő gépek és/
vagy élelmiszeripari berendezések (közös használathoz) szállításából és/vagy adásvételéből származó -
1. rész: 6 000 000 HUF-ot
2. rész: 6 000 000 HUF-ot
3. rész: 17 000 000 HUF-ot
4. rész: 4 000 000 HUF-ot
5. rész: 17 000 000 HUF-ot
6. rész: 26 000 000 HUF-ot
7. rész: 13 000 000 HUF-ot
8. rész: 29 000 000 HUF-ot
elérő értékű referenciával.
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:
DEK-214

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: 28.8.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
28.8.2015 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.8.2015 - 10:00
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. I.
emelet 13. iroda)
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: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 „Innovatív multifunkciós
élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakítása a Debreceni Egyetemen”.
A támogatási igény elbírálása megtörtént, a támogatási szerződés aláírásra került.

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 Fax: +36 52512730, e-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu elérhetőségen, illetve megkérhető az
50. § (3) szerint H-P-ig 9:30–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9:30–10:00 óra között. A
dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő adatokat: A dokumentációt igénylő neve, számlázási
címe, adószáma, tel-, faxszáma valamint e-mail címe.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az ajánlatokat 1
db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített elektronikus példányban
CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapúval
mindenben megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén Ajánlatkérő a papíralapút
tekinti irányadónak. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
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.
4) Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 9.30 -15 óráig adhatók le, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 9:30–10:00 óra között.
5) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 310/2011. (XII.23.)
kormányrendelet 7. § szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
6) 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.

mailto:balogh.gergely@fin.unideb.hu
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7) 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.
8) 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 tekintetében
az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni.
9) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont, az 55. § (5)-(6) bek. szerinti információkat.
10) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában.
11) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a dokumentációban részletezettek szerint a szerzői és iparjogvédelmi
követelésekkel szembeni helytállásra vonatkozó nyilatkozatot.
12) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében szerepelnek.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem vesz igénybe kapacitást rendelkezésre bocsátó
gazdasági szereplőt, úgy a 8. sz. nyilatkozatot nem kell benyújtani. Amennyiben az ajánlatba vagy a hiánypótlás
során nem kerül benyújtásra idegen nyelven keletkezett irat, úgy a 15. sz. nyilatkozatot a felelős fordításról nem
kell benyújtani.
13) 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.
14) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt.
25. § szerint.
15) 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.
16.) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
17.) A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
ill. szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
18.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt., a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
19.) A teljesítés az irányadó operatív program (TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002) véghatáridején (31.10.2015.) nem
nyúlhat túl, még abban az esetben sem, ha a felhívás II.3) pontjában rögzített időtartam egyébként nem járt
le.
20.) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott időpontokra a közép európai idő
(CET) az irányadó.

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 137.
§ szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
13.7.2015
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