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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572813-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérőeszközök
2018/S 248-572813
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: Dr. 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/EKR001094842018/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/EKR001094842018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001094842018
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II.1.2)

Fő CPV-kód
38300000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Általános laboratóriumi eszközök
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000
38436400
38437100
39711130
42931100
42943000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Általános
laboratóriumi eszközök", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban
ismertetett jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az
alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# PCR készülék 1
# Gélelekroforézis áramforrás 1
# Gélelekroforézis rendszer: 10x10 cm gélméret 1
# Gélelekroforézis rendszer készlet: 15x7 cm, 15x10 cm, 15x15 cm gélméret 1
# Asztali mikrocentrifuga 1
# Kisebb asztali mikorcentrifuga 1
# PCR fülke 1
# Pipetta készlet (1-10 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul), autoklávozható 1
# 10-100 ul pipetta, autoklávozható 1
# Táramérleg 1
# Rollermixer 1
# kombinált hűtőszekrény 1
# termosztát (hűthető inkubátor) 1
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Jótállás 12 hónap, kivéve:
# Pipetta készlet (1-10 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul), autoklávozható és 10-100 ul pipetta, autoklávozható = 36
hónap
# termosztát (hűthető inkubátor) = 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Speciális spektrofotométer
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000
38433000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Speciális
spektrofotométer", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett
jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Spektrofotométer (komplexképzésen alapuló fotometriás mennyiségi meghatározás átmeneti fémionokra) 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Sztereomikroszkóp
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000
38518200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése Sztereomikroszkóp", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett
jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Sztereomikroszkóp 2
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Fermentor
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Fermentor",
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett jellemzők szerinti
termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Fermentor 1
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Plazmatisztító
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Plazmatisztító",
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett jellemzők szerinti
termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Plazmatisztító 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Viselkedéselemző rendszerek
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Viselkedéselemző
rendszerek", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett
jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Viselkedéselemző rendszer rágcsálóknak 1
# Viselkedéselemző rendszer hallárváknak 1
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Meglévő sztereomikroszkóp fejlesztés
Rész száma: 7

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000
38515200
38518200

II.2.3)

A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Meglévő
sztereomikroszkóp fejlesztés: LED alapú fluoreszcens megvilágítás", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3)
bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben
egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Meglévő sztereomikroszkóp fejlesztés: LED alapú fluoreszcens megvilágítás 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Meglévő fluoreszcens mikroszkóp fejlesztés
Rész száma: 8

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000
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38515200
II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Meglévő
fluoreszcens mikroszkóp fejlesztés", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki
leírásban ismertetett jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése,
az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Meglévő fluoreszcens mikroszkóp fejlesztés (szoftver és kellékek) 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Autokláv
Rész száma: 9
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II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Autokláv",
vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett jellemzők szerinti
termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# Autokláv 1
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Speciális PCR készülékek és centrifuga
Rész száma: 10
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II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000
42931100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Speciális PCR
készülékek és centrifuga", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban
ismertetett jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az
alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# vákuumcentriguga + kiegészítői 1
# Dual blokkos master PCR 1
# Szatellit PCR 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.
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II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Gradiens PCR készülékek
Rész száma: 11

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Gradiens
PCR készülékek", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban ismertetett
jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# grádiens PCR 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.
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II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Speciális géldokumentációs rendszerek és blottoló
Rész száma: 12

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38300000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/C.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya "Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Speciális
géldokumentációs rendszerek és blottoló", vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki
leírásban ismertetett jellemzők szerinti termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése,
az alábbiak szerint:
Tétel neve Mennyiség (db)
# géldokumentációs rendszer 1
# Géldokumentációs rendszer + transzilluminátor 1
# Mini Trans-Blot 1
Jótállás: 12 hónap
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek
és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget,
a beüzemelés, igény szerint a betanítás költéségét (1-3 fő kezelőszemélyzet részére) továbbá tartalmazza
a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a
szállítás és a lerakodás költségét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban
részletesen az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR001094842018/reszletek

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)

További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi részben azonosan: Az eljárásban nem lehet 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: Valamennyi részben azonosan: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával, 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.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. (1)-(3) bekezdésének, valamint II. Fejezetnek megfelelően,
a Kr. (1)-(3) bekezdése alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az 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: Ajánlattevőnek - 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 h)
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 - az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott, és ajánlottan alkalmazandó - táblázatos formában ismertetnie kell a
megajánlott eszközök, termékek leírását, amelyhez csatolnia kell a megajánlott az eszközök, termékek
fényképének bemutatását tartalmazó leírást is. A leírás mellékleteként csatolni megajánlott termékek magyar
és/vagy angol nyelvű termékismertetőjét, és/vagy gyártói adatlapját, amely alapján a műszaki leírásnak való
megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/
vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen,
online bárki számára hozzáférhetőek, úgy e tekintetben elegendő az online elérhetőség (pontos(!) URL)
megadása az ajánlatban. Ajánlattevőnek a termékismertetők, és/vagy gyártói adatlapok online elérhetőségéről
az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ajánlattevőnek 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.
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Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésében foglaltak
betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Valamennyi részben azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a megajánlott eszközök, termékek nem
felelnek meg a felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírásban, táblázatos formátumban rendelkezésre bocsátott, ún. műszaki adatlapokon meghatározott bármely
műszaki paraméternek. A műszaki paraméterek részletes ismertetésére annak terjedelmére tekintettel a TED
karakterkorlátozásából eredően a felhívásban nincs lehetőség, azonban azok részletesen az alábbi hozzáférési
úton, a közbeszerzési dokumentumok részeként, az ajánlati felhívás közzétételének napjától, korlátlanul és
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001094842018/reszletek
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben azonosan: A számla kiegyenlítése a Kbt.135.§(1),(6)bek.és a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.és a
szerződés szerint,HUF-ban történik.AT 1db végszámla benyújtására jogosult,előleg kifizetése,részszámlázás
nem biztosított.A kifizetésre vonatkozó jszok:2017.éviCL.tv.,2015.éviCXLIII.tv.,2007.éviCXXVII.tv.,2013.éviV.tv.A
részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.A fin.formája:utófinanszírozás az ELTE Felsőoktatási
Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSRAT) / Diagnosztika és terápiás fejlesztések tématerület
projektekből.A támogatás intenzitása:100%.
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett minden nap után a késedelmes szállítás nettó szerződéses
ellenértékének 1 %-a, max. 20 %, meghiúsulási kötbér nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a, jótállás a
felhívás II.2.4) pontjai szerint, 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
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: 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
Dátum: 28/01/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094842018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

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 karakterkorlátozására miatt a további információk a KD-ban kerülnek kifejtésre!
1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: 2” 60 napként értelmezendő.
2. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT-k
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította
meg.
3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a KD-ban foglaltak szerint.
4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a KD-ban foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
− Részletes ártáblázatok (szerkeszthető excel formátumban)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Céginformációs adatlap
− Közös ajánlattételről 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
− Nyilatkozat a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekről
− Az ajánlatban fel kell tüntetni a megajánlott termékek konkrét gyártó és típusmegjelölését, származási helyét.
5. AK Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja legalacsonyabb árat
tartalmazó ajánlat kiválasztása.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
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8. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint
értendő. (CET)
10. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései,
valamint a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
11. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest,
Alkotás u. 53., MOM Park, C épület, E-mail: nemeth.krisztina@electool.com
12. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKRben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
14. 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 az ajánlat 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.
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
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
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Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018
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