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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179376-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2020/S 076-179376

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Márton Endre
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu 
Telefon:  +36 14116720
Fax:  +36 14116721
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/EKR000158152020/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/EKR000158152020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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:
ELTE részére K+F eszközök beszerzése VEKOP projekt
Hivatkozási szám: EKR000158152020

mailto:sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
http://www.elte.hu/kozbeszerzes
http://www.elte.hu/kozbeszerzes
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000158152020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000158152020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000158152020/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
38000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „ELTE részére K+F eszközök beszerzése VEKOP projektekben-2020” 5
részajánlati körben.

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:
Real-time PCR készülék
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Észeki Tömb, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
1 db Real-time PCR készülék beszerzése, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján
ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz beszerzése a műszaki adatlapban meghatározott
műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki adatlapban részletesen
meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék
megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél – egy vagy akár több paraméter esetében is –
kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy
annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés magában
foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali
engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (maximum
3 fő részére maximum 1 munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a részletes
leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.A hőmérséklet vizsgálati tartomány alsó határa kisebb, mint 40°C (°C)Megajánlható
érték: 0-40°C között / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Legkisebb mintatérfogat a 96-lyukú lemez egy-egy well-jében (1 lyukban) kisebb,
mint 10 μl. (A 10 μl. - 0 pont, a 2 μl. vagy annál alacsonyabb érték - 10 pont) / Súlyszám: 5
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Minőségi kritérium - Név: 3. Legnagyobb mintatérfogat a 96-lyukú lemez egy-egy well-jében (1 lyukban)
nagyobb, mint 30 μl. (A 30 μl - 0 pont, az 50 μl vagy annál magasabb érték - 10 pont) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
VEKOP-2.3.3-15-2017-00018

II.2.14) További információk
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési szempont: Ajánlati ár esetében fordított arányosítás,
Az 1. minőségi értékelési szempont: arányosítás
A 2. minőségi értékelési szempont: fordított arányosítás
A 3. minőségi értékelési szempont: egyenes arányosítás

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Mikroméretben használható spektrofotométer
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38550000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Észeki Tömb, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
1 db Mikroméretben használható spektrofotométer beszerzése,
Vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz
beszerzése a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség
tekintetében a műszaki adatlapban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak
való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél
- egy vagy akár több paraméter esetében is - kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden
meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés magában
foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
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helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali
engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (maximum
3 fő részére maximum 1 munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a részletes
leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A hullámhossz tartomány alsó határa kisebb, mint 220 nm. a 220nm - 0 pont, a 190
nm vagy annál kevesebb érték 10 pont / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. A hullámhossz tartomány felső határa nagyobb, mint 750 nm a 750 nm - 0 pont, a
840 nm vagy annál magasabb érték 10 pont / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. A mérhető fotometrikus tartomány szélesebb a minimálisan megadott (10 mm
ekvivalens) 0,04-75 A. tartománynál: annak felső határa nagyobb, mint 75 A." A 75 - 0 pont, a 750 A vagy
nagyobb 10 pont / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
VEKOP-2.3.3-15-2017-00018

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Ajánlati ár esetében Fordított arányosítás,
Az 1. minőségi értékelési szempont: Fordított arányosítás
A 2. és 3. minőségi értékelési szempont: Egyenes arányosítás

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hűtőrendszer
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
39711100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Észeki Tömb, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
1 db Hűtőrendszer (a röntgendiffrakciós mérések alacsony hőmérsékleten való programozott kivitelezéséhez)
beszerzése, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben
egyenértékű eszköz beszerzése a műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő
az egyenértékűség tekintetében a műszaki adatlapban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt
funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt
paramétereknél - egy vagy akár több paraméter esetében is - kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal,
hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés magában
foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali
engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (maximum
3 fő részére maximum 1 munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a részletes
leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A cryostream egység vezérlése a vezérlőegység touch screen-jéről és
szoftveresen, a diffraktométer vezérlőszoftveréből is lehetséges. (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A hűtőegység működésének ellenőrzése távolról, internetes felületen is lehetséges.
(Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az autofill egység integrálva van a cryostream egységhez. (Igen/Nem) / Súlyszám:
10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
VEKOP-2.3.3-15-2017-00018

II.2.14) További információk
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
Értékelési szempont: Ajánlati ár esetében fordított arányosítás, az 1-3. minőségi értékelési szempontok
esetében abszolút bírálat (Igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont)

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Mikroszkópok
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38510000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE Észeki Tömb, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
2 db. polarizációs szűrővel, kamerával és képernyővel ellátott sztereomikroszkóp beszerzése, vagy a 321/2015.
(X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz beszerzése a
műszaki adatlapban meghatározott műszaki szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a
műszaki adatlapban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést
vizsgálja, a megajánlott termék megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél - egy vagy akár több
paraméter esetében is - kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert
az előírtak szerint, vagy annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés magában
foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali
engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (maximum
3 fő részére maximum 1 munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a részletes
leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Többletjótállás vállalása: Az előírt 12 hónapot meghaladó többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap, a 12 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) (hónap) /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Két helyzetű fényút állítás: 100 % binokulárba vagy 50%/50% binokulárba és a foto
feltétre. (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlat olyan képalkotó- és mérőszoftvert tartalmaz élettudományi mikroszkópos
alkalmazásokhoz, amellyel a digitális kamera számítógép nélkül is használható mérésre (Igen/Nem) / Súlyszám:
10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
VEKOP-2.3.3-15-2017-00018

II.2.14) További információk
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont.
Értékelési szempont: Ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a többletjótállás esetében egyenes arányosítás,
a 2-3. minőségi értékelési szempontok esetében abszolút bírálat (Igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont)

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Analitikai mérleg
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
ELTE, TTK, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tsz., 1117. Budapest, Pázmány Péter stny 1/c, 6.
emelet.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
1 db Analitikai mérleg beszerzése, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel
műszakilag mindenben egyenértékű eszköz beszerzése a műszaki adatlapban meghatározott műszaki
szempontok szerint. Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki adatlapban részletesen
meghatározott paramétereknek és elvárt funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja, a megajánlott termék
megfelelő abban az esetben is, ha az előírt paramétereknél - egy vagy akár több paraméter esetében is -
kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, azzal, hogy minden meghatározott paramétert az előírtak szerint, vagy
annál kedvezőbb értékben teljesíti.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés magában
foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali
engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (maximum
3 fő részére maximum 4 óra időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a részletes
leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

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
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Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
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.
Ajánlatkérő a „VEKOP-2.3.3-15-2017-00019” számú projektben jelen ajánlati rész eszközbeszerzésének
finanszírozására irányuló Támogatási szerződésmódosítást kezdeményezett, így fenntartja annak a
lehetőségét, hogy a fedezetet a hivatkozott projekt terhére 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:
Valamennyi rész tekintetében: 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 rész tekintetében: 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 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 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 az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy az előirt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes
információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági
feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szükséges
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a
teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak
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bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban
megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és mennyiségét (4. rész) vagy értékét (1-3. és 5. rész) (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.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó
részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban
teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
három évben került sor.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, 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:
— az 1. részben legalább nettó 4 000 000 Ft értékű PCR (polimeráz láncreakció) készülék szállítását mutatja be
(a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján),
— a 2. részben legalább nettó 1 000 000 Ft értékű spektrofotométer szállítását mutatja be (a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján),
— a 3. részben legalább nettó 4 000 000 Ft értékű kriogenikus készülék szállítását mutatja be (a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján),
— a 4. ajánlati rész esetében legalább 1 db mikroszkóp szállítását mutatja be
— az 5. részben legalább nettó 500 000 Ft értékű analitikai mérleg szállítását mutatja be (a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján).
A referencianyilatkozatból, illetve igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges
feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
A referencia az 1-3. és az 5. részek esetében több szállításból is bemutatható.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében: A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult, előleg
kifizetése, részszámlázás nem biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok:, 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII.
tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. Az ellenszolgáltatás kifizetése
részenként a II.2.13) pontokban jelölt projektek terhére, utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra. A
támogatási intenzitás: 100 %.
Késedelmi kötbér nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a/munkanap, max 10 %-a, amely elérése esetén
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani;
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Meghiúsulási kötbér, a nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a;
Jótállás: 12 hónap
Az Árunak szerződéskötésre CE jelöléssel, vagy forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal kell rendelkeznie.

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: 19/05/2020
Helyi idő: 10:00

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

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: 19/05/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR
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 jelenpontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további
információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
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1. 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.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
− Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
− Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás
− Meghatalmazás
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (Kbt. 66. § (6) bek.)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott eszköz érvényes forgalomba
hozatali engedéllyel fog rendelkezni
− A megajánlott termékek részletes műszaki leírása az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban,
az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt.
− A megajánlott termékek termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja, amely alapján a műszaki leírásnak
való megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas
angol és/vagy magyar 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 ajánlatban meg kell adnia a megajánlott
eszköz típusmegjelölését és származási helyét.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. 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.
7. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-
európai helyi idő szerint értendő. (CET)
8. 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.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784
10. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján -
feltételes közbeszerzésként indul, mivel ajánlatkérő támogatásra irányuló módosító igényt (a szerződés tárgyát
érintő Támogatási Szerződés módosítása iránti igényt) nyújtott be, és az ajánlatkérő a módosításra irányuló
igény el nem fogadását, olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
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.3) További információk folytatása:
11. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le,
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival
összhangban.
12. 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.
13. 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.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
15/04/2020
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