
EKR000322292019

Ajánlattételi felhívás

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

Analitikai és biotechnológiai eszközök beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000322292019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Eötvös Loránd Tudományegyetem EKRSZ_
34696556

Budapest HU 1053

Egyetem Tér 1-3.

Mihucz Bernadett

mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu +36 14116720

Egyéb:

Központi költségvetési szerv



EKR000322292019

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38432000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Horiba Raman mikrospektroszkópII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Részajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/AII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

38432000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Oktatás

Árubeszerzés

Analitikai és biotechnológiai eszközök beszerzése

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi vizsgálatokhoz”, vagy a 321/
2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek 
beszerzése az alábbi részajánlat-tételi körökben: 1. rész: Horiba Raman mikrospektroszkóp 2. rész: Luminescens kormeghatározó 
eszköz Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e 
ajánlatát. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként végzi el. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése 
szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási költséget is, a telepítés és az igény szerinti betanítást, továbbá az ár 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. További meghatározás a 
műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása a 
közbeszerzési dokumentumokban megismerhető. 3. rész: Biotechnológiai laboratóriumi eszközök beszerzése - Fermentor 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. További 
meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki 
leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.
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EKR000322292019

38432000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Luminescens kormeghatározó eszközII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi vizsgálatokhoz”, vagy a 321/
2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek 
beszerzése:  Horiba Labram HR mikrospektroszkóp működtetéséhez szükséges és kompatibilis szoftver és vezérlőegység – 1 db Az 
ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási költséget is, a telepítés és a 
kezelőszemélyzet (1-3 fő) igény szerinti betanítást, továbbá az ár 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. További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen 
pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/A

Nem

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Fermentor - Biotechnológiai laboratóriumi eszközökII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi vizsgálatokhoz”, vagy a 321/
2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek 
beszerzése:  Risoe luminescens kormeghatározó eszköz modernizálásához, Risoe TL/DA-20 műszerhez beszerzendő beta sugárforrás 
és irányító egység – 1 db Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási 
költséget is, a telepítés és a kezelőszemélyzet (1-3 fő) igény szerinti betanítást, továbbá az ár 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. További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére 
tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban 
megismerhető

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/A.

Nem

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

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. További 
meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki 
leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38300000-8

Fő CPV-kód:

ELTE TTK Budapest 1117 Pázmány P. s. 1/A.

Nem

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000322292019
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az 
alkalmasság követelményeknek való megfelelésről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási 
kötelezettség teljesítésére. Az alkalmassági követelmény igazolására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az eljárás 
ajánlattételi szakaszában, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat. M/1: Valamennyi részben azonosan: 
AT-nek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt 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 az AK felhívására szükséges benyújtani – az AK által a közbeszerzési dokumentumok részeként 
rendelkezésre bocsátott, és ajánlottan alkalmazandó – táblázatos formában ismertetnie kell a megajánlott eszközök, termékek leírását. 
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. M/2: Az 1. 
részben: AT-nek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/2 pontban
előírt alkalmassági követelmény igazolására, az AK felhívására szükséges benyújtani AT műszaki-technikai felszereltségének leírását 
tartalmazó, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatát, legalább az alábbi tartalommal:  mo-i szervízháttér ismertetése (írásbeli és 
telefonos elérhetőség, ügyfélszolgálati idő)  legalább 1 fő, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással rendelkező szervizmérnök 
kapcsolattartó rendelkezésre állásának biztosítása a jótállási időszak időtartama alatt. M/3: Az 1. részben: AT-nek – a Kbt. 67. § (2) 
bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/3 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/3 pontban előírt 
alkalmassági követelmény igazolására az AK felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, és legkorábban az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításánainak ismertetését, 
megjelölve − a teljesítés mennyiségi adatait, − a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), − a referencia tárgyát , − a 
szerződést kötő másik fél megnevezését, − a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Valamennyi részben azonosan: 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.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi részben azonosan: 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.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Valamennyi részben azonosan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően: AK a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdése és a szerződésben foglaltak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (
HUF), a kifizetés átutalással történik. AK előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetése az ELTE Felsőoktatási Intézményi 
Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSRAT) / Anyagtudomány Tématerület projekt terhére az 1. és 2. részfeladat esetében, 
Diagnosztika és terápiás fejlesztések tématerület projekt terhére a 3. részfeladat esetében, utófinanszírozás keretében kerül 
elszámolásra. A támogatás intenzitása 100,000000%. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: − 2015. évi 
CXLIII. törvény, − 2007. évi CXXVII. törvény, − 2013. évi V. törvény, − 2017. évi CL. törvény.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi részben azonosan: Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett áru, ÁFA nélkül számított szerződéses ellenértékének 0,5%-
a/késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér felső határa az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 15 %-a. Meghiúsulási 
kötbér: Az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 20%-a. Jótállás: 12 hónap Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését 
megfelelően alkalmazza, miszerint a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért 
felelős megszegi a szerződést. Meghiúsulási és késedelmi kötbér egyidejűleg nem kerül érvényesítésre. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

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 meghatározott műszaki paramétereknek. A 
műszaki paraméterek részletes ismertetésére annak terjedelmére tekintettel az EKR karakterkorlátozásából eredően a felhívásban 
nincs lehetőség, azonban azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre. M/2: Az 1. részben: Alkalmatlan 
az Ajánlattevő, amennyiben a csatolt műszaki-technikai felszereltségéről szóló leírás tartalma alapján nem rendelkezik a jótállási 
időszak időtartama alatt  Magyarországi szakszervíz háttérrel. A leírásban kérjük bemutatni a magyarországi szakszervíz háttér címét,
telefonos és e-mailes elérhetőségét, és ügyfélszolgálat idejét.  A magyarországi szakszervíz háttér ponton legalább 1 fő anyanyelvi 
szintű magyar nyelvtudással rendelkező szervizmérnök kapcsolattartóval a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jótállási és garanciális 
ügyintézés ellátására, és a szerződéssel kapcsolatos magyar nyelvű ügyintézésre.  Amely magyarországi szakszervíz háttér biztosítja a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos Ajánlatkérői megkeresésekre a 2 munkanapon belüli, írásban, magyar nyelven történő válaszadást
. M/3: Az 1. részben: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három
évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:  
Összességében legalább nettó 2,5 millió Ft értékű mikrospektroszkóp szállítására vonatkozó referenciával. (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22.
§ (3a) pontja alapján.)

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

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-M/3 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 (Kbt. 66. § (5) bek.)  Részletes ártáblázatok (cégszerű 
aláírással ellátva és szerkeszthető excel formátumban egyaránt)  Aláírási címpéldány, aláírás minta  Céginformációs adatlap  
Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben  Meghatalmazás – adott esetben  Alvállalkozók bevonásáról szóló 
nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek.)  Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (
nemleges tartalommal is)  Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint  Nyilatkozat a műszaki egyenértékűségről 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. FAKSZ: dr. Molnár 
Beáta, 00107, molnar.beata@electool.com 11. 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. 12. 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.). 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 Ajánlattevők részére biztosítja. 14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/
2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://
nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/
tamogatas/

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:
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