ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000307392019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Állatkísérletek elvégzése GINOP projekt keretében

Ajánlatkérő
neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

EKRSZ_
34696556

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1053

Ország:

Magyarország

Egyetem Tér 1-3.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

Mihucz

mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu

Telefon:

Bernadett
+36 14116720

Fax:

+36 14116721

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.elte.hu/kozbeszerzes
www.elte.hu/kozbeszerzes

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

rati.angela@electool.com

Ráti

Ország:

Magyarország

Telefon:

Angéla
+36 203838163

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.elte.hu/kozbeszerzes

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.electool.hu
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1123

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Fax:

+36 12399896

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Központi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
73100000-3

Állatkísérletek elvégzése GINOP projekt keretében

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében állatkísérletek elvégzése a "GINOP-2.2.1-15-2017-00034 számú projektek keretében - Új
mechanizmusú hatóanyag preklinikai fejlesztése retina degenerációval járó megbetegedésekre tárgyban" A szerződés keretében
elvégzendő kiemelt feladok: Teljes projekt előkészítése, projektterv írása, kísérleti engedélyek beszerzése: 1db Akut, VEGF kezelést
követő Evan’s blue teszt: 48 állaton Wistar és Long-Evans patkányok látásélességének összehasonlítása: 30 állaton Akut, STZ indukciót
követő Evan’s blue teszt: 48 állaton Akut, STZ indukciót követő látásélesség teszt: 48 állaton Krónikus, STZ indukciót követő
hisztológiai, citológiai és biokémiai vizsgálatok: 60 állaton Krónikus, STZ indukciót követő látásélesség tesztek: 60 állaton Végső riport
, eredmények szöveges értékelése, részletes ábrákon történő bemutatása: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2021.08.31

ELTE Biokémia Tanszék 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a
közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Állatkísérletek elvégzése GINOP projekt keretében

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
73100000-3
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

ELTE Biokémia Tanszék 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében állatkísérletek elvégzése a "GINOP-2.2.1-15-2017-00034 számú projektek keretében - Új
mechanizmusú hatóanyag preklinikai fejlesztése retina degenerációval járó megbetegedésekre tárgyban" A szerződés keretében
elvégzendő kiemelt feladok: Teljes projekt előkészítése, projektterv írása, kísérleti engedélyek beszerzése: 1db Akut, VEGF kezelést
követő Evan’s blue teszt: 48 állaton Wistar és Long-Evans patkányok látásélességének összehasonlítása: 30 állaton Akut, STZ indukciót
követő Evan’s blue teszt: 48 állaton Akut, STZ indukciót követő látásélesség teszt: 48 állaton Krónikus, STZ indukciót követő
hisztológiai, citológiai és biokémiai vizsgálatok: 60 állaton Krónikus, STZ indukciót követő látásélesség tesztek: 60 állaton Végső riport
, eredmények szöveges értékelése, részletes ábrákon történő bemutatása: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2019.06.03

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2021.08.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
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GINOP-2.2.1-15-2017-00034 számú projektek

Igen

II.1.6) kiegészítése: A teljesítés helye: A vállalkozó által választott, kísérletek végzésére alkalmas helyszín. A kísérleti tervet, továbbá a
fotókat, kísérleti eredményeket tartalmazó végső riportot egy példányát kinyomtatva és bekötve az ELTE Biokémia Tanszékére
szükséges eljuttatni (1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b
) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt.
114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az
Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4)
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2
) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát
arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására,
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani: − A szakember a megnevezését, képzettségét, szakmai tapasztalat ismertetését, akit be
kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani. − A bemutatott szakembernek
csatolni kell a nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés
teljesítése során, és amelyben egyúttal a szakmai tapasztalatáról is nyilatkozik. A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló
dokumentumok másolatát csatolni kell. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései szerint köteles igazolni. Azokban az esetekben, amelyekben a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30
. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1 pontokban foglalt egyéb igazolási módok
helyett
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberrel: - legalább 1 fő felsőfokú okleveles biológus vagy orvos vagy állatorvos vagy vegyész végzettséggel és PhD minősítéssel
rendelkező szakemberrel, akinek van legalább 2 (kettő) releváns közleménye nemzetközi, referált folyóiratban.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
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III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér a naptári naponként késedelemmel érintett szolgáltatás ellenértékének 1%-a, legfeljebb 20 naptári nap, amely
elérésének szerződés szerinti jogkövetkezménye a meghiúsulás. Meghiúsulási kötbér: a Szerződés ellenértékének 30%-a. Kötbérek
részletesen a szerződés-tervezet szerint.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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
kifizetésére nincs lehetőség, részszámlázás a szerződéstervezetben rögzítettek szerint 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, a GINOP-2.2.1-15-2017-00034 számú projektek kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása:100%.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.04.11

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
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vagy napban:

30

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.04.11

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Az EKR karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! 1. A
közös ajánlattételre a Kbt. 113. § (2) bekezdésben foglaltak irányadóak. 2. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények
szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően: Felolvasólap NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról Részletes árajánlat
Megállapodás közös ajánlattételről – adott esetben Aláírási címpéldány(ok) Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról Nyilatkozata
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő támaszkodásról Nyilatkozat a kizáró okokról és az
alkalmassági feltételekről Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok szöveghűségéről 5. Ajánlatkérő a 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. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8.
Ajánlatkérő 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 teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 10. Az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 11. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás
a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján - feltételes közbeszerzésként indul, mivel ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott
be és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 12. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Ráti Angéla, Lajstromszáma: 00784, Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás
u. 53., MOM Park, C épület, E-mail: rati.angela@electool.com 13. A II.2.7. pont kiegészítése: Ajánlatkérő a szerződés kezdő
dátumaként 2019. június 3-át jelölte meg, amennyiben a szerződés aláírása a tervezett dátumnál későbbi, úgy a szerződés kezdő
dátuma a szerződés minkét Fél általi aláírásának dátuma lesz. 14. Ajánlatkérő 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.). 15. 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 Ajánlattevők részére biztosítja.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.27
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