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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572808-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi reagensek
2018/S 248-572808

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
EKRSZ_34696556
Egyetem Tér 1-3
Budapest
1053
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihucz Bernadett
Telefon:  +36 14116720
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu 
Fax:  +36 14116721
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes

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/EKR000356312018/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/EKR000356312018/reszletek

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:
Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok DBR
Hivatkozási szám: EKR000356312018

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
http://www.elte.hu/kozbeszerzes
http://www.elte.hu/kozbeszerzes
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356312018/reszletek
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33696500

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok
és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd
Tudományegyetem részére”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

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

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
HU - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyes intézményei, szervezeti egységei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok
és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd
Tudományegyetem részére”
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban ismerteti azokat a FIEK, VKE, NAP, NKP, NVKP és egyéb
kiválósíági projekteket, projektcélokat, valamint azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek
megvalósítása érdekében a vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és egyéb laboratóriumi fogyóeszközök
beszerzésére DBR-t kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése
alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és
szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Ajánlattevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Mennyiség: A DBR-ben érintett projektek száma és értéke:
— FIEK projekt, tervezetten nettó 120 millió Ft értékben,
— VKE projekt, tervezetten nettó 70 millió Ft értékben.
Egyéb előre a pontos projekt azonosítók tekintetében nem ismert hazai pályázatok (pl.: NVKP, NKP, NAP,
kiválósági pályázatok, egyéb jövőbeni pályázatok stb.), ELTE saját forrás és állami támogatás: az ELTE
hatályos keretmegállapodásainak összesen értéke alapján tervezetten nettó 160 millió Ft értékben.
Termékkategóriák:
Vegyszerek, reagensek, fogyóeszközök
− általános vegyszerek
− speciális vegyszerek
− oldószerek
− reagensek
− szerves és szervetlen vegyületek
− enzimek
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− sejttenyésztéshez használatos anyagok
− izotópok
− pufferek
− speciális festékek
− laboratóriumi egyszer használatos anyagok
− antitestek
− immunoassay
− kitek
− DNS detektálás
− fehérje detektálás,
− peptidek
− nukleotid szintézis
− flow cytometria
− teszt törzsek
− antibiotikum korongok
− ellenanyagok
− savak, lúgok
− standard oldatok, mérőoldatok
− kromatográfiás mérőoldatok,
− független klinikai diagnosztikai kontrollok
− HLA tipizálás
− Inhibítorok
− Aktivátorok
− Antibiotikumok
− Agonista és antagonista molekulák
− Enzim szubsztátok
− Primer sejtek
− Szekvenálás
− Sejtanalízis
− Klónozás
− Molekulási biológia
− áramlási citometria
− nukleinsav tisztítás
− ellenanyagok
− őssejt vizsgálatok
− génszintézis
− epigenetika
− humán személyazonosítás
− állategészségügy
− növénytan
− Oligoszintézis
− Sejtbiológia reagensek
− inhibitorok
− diabetes gondozás
− Szuszpenziós array technika
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− gázok
− HPLC oszlopok
− élő állatok és növények, valamint a tartásukhoz szükséges anyagok, eukarióta sejtvonalak sejtbankból
Laboreszközök:
− üvegáru
− porcelán
− műanyag
− fém
− védőfelszerelések
− segédanyagok
− csomagolóanyagok
− biztonság, higiéniai eszközök
Kórházi, Klinikai eszközök
— Zárt vérvételi rendszerek
— Eszközök
— Vizelet, széklet, nyál, liquor vizsgálati termékek, vérellátó
— Transzfúzió eszközökhöz, készülékekhez kapcsolódó fogyóanyagok
— Flowcytometria
Táptalajok
— Alapanyagok
— Portáptalajok
— Késztáptalajok
Tesztek
— Gyorstesztek
— Klinikai kémiatesztek
— Immunkémiai tesztek
— Allergia tesztek
— Antibiotikum korong, MIC teszt
— Mikrobiológai latex tesztek
— Ipari mikrobiológiai tesztek
— Sportdiagnosztika
— Vércsoport meghatározás
— Hemoglobin meghatározás
— Mintavételi eszközök
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása
során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre
vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - a részajánlat-tétel lehetőségek
határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az
eszközök részletes műszaki leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356312018/reszletek

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356312018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356312018/reszletek
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

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: nem

II.2.14) További információk
A felhívás VI.3) pontja és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján a DBR részvételi szakaszában a 61. § (4)-(6) bekezdése nem
alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR
megvalósítása során, az ajánlattételi szakaszban a részajánlat-tétel lehetőségét biztosítsa.

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:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben azonosan: Az eljárásban nem lehet
részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt.
67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §,
12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt.
69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés
b) pontjára is, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő
nyilatkoznia arról, hogy megfelel az az M/1-M/2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Valamennyi részben azonosan: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015.
(X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36



HL/S S248
26/12/2018
572808-2018-HU

- - Árubeszerzések - Dinamikus beszerzési rendszer - Meghívásos eljárás 6 / 10

26/12/2018 S248
https://ted.europa.eu/
TED

- - Árubeszerzések - Dinamikus beszerzési rendszer - Meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 10

hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb
szállításait, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és az ellenszolgáltatásának mértékét (a szállítás tartalmának és értékének rövid
ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés
megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
M/2: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján - csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-
ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján arról, hogy
megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak
alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani Ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének
leírását tartalmazó, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát, legalább az alábbi tartalommal:
— ügyfélszolgálat bemutatása (írásbeli és telefonos elérhetőség, ügyfélszolgálati idő),
— legalább 1 fő ügyfélszolgálati kapcsolattartó rendelkezésre állásának biztosítása a dinamikus beszerzési
rendszer keretében megkötött szerződések teljesítéséhez kapcsolódó megkeresések ügyintézésére,
— a dinamikus beszerzési rendszer keretében megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos ügyintézési
időtartam ismertetése.
A leírásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmassági
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Részvételre jelentkezőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11)
bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek, továbbá figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:
− Összességében legalább nettó 5 millió Ft értékű, a felhívás II.2.4) pontja szerinti főkategóriákba sorolható
vegyszerek, reagensek, fogyóeszközök és/vagy laboreszközök és/vagy kórházi, klinikai eszközök és/vagy
táptalajok és/vagy tesztek szállítására vonatkozó referenciával. (A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3a) pontja
alapján, figyelemmel arra, hogy a DBR jellegéből adódóan mennyiségi meghatározás nem alkalmazható.)
M/2: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a csatolt műszaki-technikai felszereltségéről szóló
leírás tartalma alapján nem rendelkezik a dinamikus beszerzési rendszer keretében megkötött szerződések
teljesítéséhez szükséges feladatok ellátására biztosított ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponttal,
— amely ügyfélszolgálati kapcsolattartási pont a dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartama alatt,
munkanapokon legalább 9.00-16.00 óra között biztosítja a megkötött egyedi szerződések teljesítéséhez
kapcsolódó Ajánlatkérői megkeresések írásban (e-mailen, de ide értendő az elektronikus út is (interneten
keresztül elérhető elektronikus igénylési rendszer)), magyar nyelven történő fogadását, és az Ajánlatkérő
magyar nyelvű telefonos megkereséseinek fogadását,
— amely ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponton legalább 1 fő ügyfélszolgálati kapcsolattartó a dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartama alatt, munkanapokon legalább 9.00-16.00 óra közötti rendelkezésre



HL/S S248
26/12/2018
572808-2018-HU

- - Árubeszerzések - Dinamikus beszerzési rendszer - Meghívásos eljárás 7 / 10

26/12/2018 S248
https://ted.europa.eu/
TED

- - Árubeszerzések - Dinamikus beszerzési rendszer - Meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7 / 10

állása biztosított a megkötött egyedi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó ügyintézés ellátására, és az egyedi
szerződésekkel kapcsolatos magyar nyelvű ügyintézésre,
— amely ügyfélszolgálati kapcsolattartási pont biztosítja az egyedi szerződésekkel kapcsolatos Ajánlatkérői
megkeresésekre a 2 munkanapon belüli, írásban (e-mailen, de ide értendő az elektronikus út is (interneten
keresztül elérhető elektronikus igénylési rendszer)), magyar nyelven történő válaszadást.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-
ban történik. Előleg kifizetése nem biztosított. Ajánlatkérő beszerzési megrendelésenként biztosítja számla
benyújtását, gyűjtőszámla benyújtása biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2017.évi CL.tv. 272/2014.
(XI.5.) Kr., 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés
tartalmazza. A fin.formája: utófinanszírozás a hivatkozott FIEK/VKE/NAP/NKP/NVKP és egyéb kiválósíági
projekteket projektből, egyéb haza és saját forrásokból.
Késedelmi kötbér az áru nettó szerződéses ellenérték 2 %-a, max. 30 % ill. 300 000- Ft, meghiúsulási
kötbér az egyedei nettó szerződéses ellenérték 30 %, ill 10 M Ft, jótállás 6 hónap, szavatosság 12 hónap, a
szerződésben előírtaknak megfelelő teljesítés időpontjától (a teljesítés Vevő általi igazolásától) számítva, a
szerződés-tervezet szerint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában fenntartja az árlejtés alkalmazásának lehetőségét, a jelen
nyilatkozat csak a lehetőség fenntartása érdekében történik, és nem jelenti, hogy valamennyi ajánlattételi
szakaszban árlejtés kerülne lebonyolításra.

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2019
Helyi idő: 12:00

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

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek kifejtésre!
1. A IV.2.6) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 60 napként értelmezendő.
2. Az AF megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt
folyamatosan.
3. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította
meg.
4. A RJ benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
5. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Céginformációs adatlap
− Közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás - adott esetben
− Meghatalmazás - adott esetben
− AV-k bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti
nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− EEKD
6. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési
szempontja legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
8. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő
(részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági
követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak
megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az
előírt kizáró okok fenn nem állása.
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10. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
11. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései,
valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
12. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM
Park, C épület, E-mail: nemeth.krisztina@electool.com 
13. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-
ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
14. Az EKR használatához és a részvételre jelentkezéshez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. AK a
Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált RJ-k részére biztosítja.
15. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. Az EKR-ben
továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb
előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi.
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/01/28 14:00

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

mailto:nemeth.krisztina@electool.com
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu


HL/S S248
26/12/2018
572808-2018-HU

- - Árubeszerzések - Dinamikus beszerzési rendszer - Meghívásos eljárás 10 / 10

26/12/2018 S248
https://ted.europa.eu/
TED

- - Árubeszerzések - Dinamikus beszerzési rendszer - Meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10 / 10

21/12/2018


