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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehérvári Andrea Eszter
Telefon: +36 14116720
E-mail: fehervari.andrea@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000801122021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000801122021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: [Kelt_vegyszer_2021] Vegyszerek, fogyóanyagok ELTE
Hivatkozási szám: EKR000801122021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33696500-0

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
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x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére”
A beszerzés pontos tárgyát valamennyi rész esetében a műszaki leírás (részletes ártáblázat)
tartalmazza.
Ajánlatkérő a beszerzés jellegére tekintettel nem tudja a beszerzés tárgyát képező termékek,
termékkörök esetében a megrendelni kívánt pontos mennyiséget meghatározni. A beszerzés tárgyát
képező termékek felhasználása kutatási projektek keretében történik, így a felhasználás mértéke,
illetve Az Egyedi Megrendelések összetétele az egyes kutatások előrehaladásától függ.
1. rész: Biológiai reagensek (1. csomag)
2. rész: Biológiai reagensek (2. csomag)
3. rész: Szerves és szervetlen vegyületek, oldószerek
4. rész: Oldószerek
5. rész: Laboratóriumi fogyóeszközök I.
6. rész: Laboratóriumi fogyóeszközök II.
7. rész: Antitestek, reagensek
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Biológiai reagensek 1. csomag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
33696000-5

További tárgyak:

33696500-0

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 1. rész: Biológiai reagnesek 1. csomag
Mennyiség: 80 millió, azaz nyolcvan millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően napi szinten történnek,
megrendelésenként nagyságrendileg 5 termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések teljesítési
határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30 nap. Az
azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri a nettó
150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára vonatkozóan vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (25%) nem kerek
egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a
felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
II.2.1)
Elnevezés: Biológiai reagensek 2. csomag
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
33696500-0

További tárgyak:

33696000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 2. rész: Biológiai reagnesek 2. csomag
Mennyiség: 20 millió, azaz húsz millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően napi szinten történnek,
megrendelésenként nagyságrendileg 5 termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések teljesítési
határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30 nap. Az
azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri a nettó
150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára vonatkozóan vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (25%) nem kerek
egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a
felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
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Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
II.2.1)
Elnevezés: Szerves és szervetlen vegyületek, oldószerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
24300000-7

További tárgyak:

33696500-0

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 3. rész: Szerves és szervetlen vegyületek, oldószerek
Mennyiség: 50 millió, azaz ötven millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően hetente többször történnek,
megrendelésenként legalább 5 különböző termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések
teljesítési határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30
nap. Az azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri
a nettó 150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára vonatkozóan vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (25%) nem kerek
egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a
felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
II.2.1)
Elnevezés: Oldószerek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
33696500-0

További tárgyak:

44832000-1

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 4. rész: Oldószerek
Mennyiség: 30 millió, azaz harminc millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően hetente többször történnek,
megrendelésenként legalább 5 különböző termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések
teljesítési határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30
nap. Az azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri
a nettó 150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
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fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára vonatkozóan vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (25%) nem kerek
egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a
felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
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számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fogyóeszközök I.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
38000000-5

További tárgyak:

38437000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 5. rész: Laboratóriumi fogyóeszközök I.
Mennyiség: 80 millió, azaz nyolcvan millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően hetente többször történnek,
megrendelésenként legalább 5 különböző termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések
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teljesítési határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30
nap. Az azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri
a nettó 150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára vonatkozóan vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (25%) nem kerek
egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a
felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fogyóeszközök II.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
38000000-5

További tárgyak:

38437000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 6. rész: Laboratóriumi fogyóeszközök II
Mennyiség: 80 millió, azaz nyolcvan millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
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felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően hetente többször történnek,
megrendelésenként legalább 5 különböző termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések
teljesítési határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30
nap. Az azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri
a nettó 150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára
vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban
rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi
eltérés (25%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden
esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
II.2.1)
Elnevezés: Antitestek, reagensek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33696000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Vegyszerek és laboratóriumi fogyóanyagok beszerzése
az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére” - 7. rész: Antitestek, reagensek
Mennyiség: 40 millió, azaz negyven millió Ft keretösszegben, amely 25% vételi jog opciót tartalmaz.
Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján – tekintettel
arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a kutatások előrehaladtával mely
vegyszerekre és fogyóanyagokra, illetve milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény a
felhasználók, oktatók, kutatók részéről.
A rész tárgyát képező tételek részletes felsorolását és műszaki leírását az ártáblázat tartalmazza
(felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes
körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.
Az egyedi megrendelések a kutatások előrehaladása ütemében és annak igényei szerint történik. Az
eddigi tapasztalatok alapján egyedi megrendelések jellemzően napi szinten történnek,
megrendelésenként nagyságrendileg 5 termékre vonatkozóan. Az egyedi megrendelések teljesítési
határideje az egyedi megrendelésekben kerül rögzítésre, de főszabályként minimum 30 nap. Az
azonos időszakban (1 hét) indított egyedi megrendelések összesített értéke jellemzően eléri a nettó
150.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során EUR, illetve USD árfolyamkövetést alkalmaz a
szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt megszűnő termékek esetében a termékcsere lehetőségét
fenntartja a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra,
hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási
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lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint abban az esetben, ha a szerződés 2.2. pontja
szerinti, 2 (kettő) évre prognosztizált teljes mennyiség a szerződés 4.1. pontja szerinti
időtartamban nem kerül Ajánlatkérő által megrendelésre (lehívásra).
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 25%-ára vonatkozóan vételi jog
opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult
gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol a mennyiségi eltérés (25%) nem kerek
egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a
felfele következő kerek egész számra értelmezendő.
Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő
döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő
számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a
tárgyi szerződést, azonban ilyen jellegű konkrét forrásfelhasználás a közbeszerzési eljárás
megindításakor pontosan még nem ismert.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a szerződés időtartamát a Kbt. 133.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapította meg, megítélése szerint a szerződés keretjellegére, valamint a beszerzés tárgyának a
megrendelői igényektől való változására tekintettel nem tekinti aránytalanul hosszú időtartamnak,
A szerződés időtartama igazodik a korábbi eljárásban kötött szerződés időtartamához.
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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a
3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt
be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a
kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell
eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
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
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a
321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.
§ alapján az ajánlatkérő által meghatározott 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 a) 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 eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak
bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és az ellenszolgáltatás összegét (a szállítás tartalmának és
mennyiségének rövid ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, oly módon, hogy abból az
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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 részösszeget, 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Valamennyi részben azonosan: Alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) összességében legalább
− 1. rész: 100 ezer Ft értékben biológiai reagensek szállítására,
− 2. rész: 100 ezer Ft értékben biológiai reagensek szállítására,
− 3. rész: 100 ezer Ft értékben szerves és szervetlen vegyületek és/vagy oldószerek szállítására,
− 4. rész: 100 ezer Ft értékben oldószerek szállítására,
− 5. rész: 100 ezer Ft értékben laboratóriumi fogyóeszközök szállítására,
− 6. rész: 100 ezer Ft értékben laboratóriumi fogyóeszközök szállítására,
− 7. rész: 100 ezer Ft értékben antitestek és/vagy reagensek szállítására
a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal.
Ugyanaz a referencia több rész alkalmassági igazolására is megjelölhető, amennyiben teljesíti
valamennyi jelölt rész tárgyát.
A referenciák értéke összességében kerül meghatározásra, azaz egy-egy rész igazolása több
referencia bemutatásával is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) 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. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a,
különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: 1” 30 napként értelmezendő.
2. AK fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t az
AT (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
3. 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.
4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges: Nyilatkozat
- Kbt. 66. § (2) bek
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)-kc) bek.
- Kbt. 67. § (4) bek
- folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- Kbt. 66. § (6) bek
- Kbt. 65. § (7) bek
- üzleti titokról
- fordításról
- Felolvasólap
- EEKD
- Aláírási címpéldány, aláírás minta
- Közös ajánlattételről szóló megállapodás
- Meghatalmazás
- Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. § (2) bekezdése alapján
- Részletes ártáblázatok az ajánlattétellel érintett részekre vonatkozóan kitöltve a
közbeszerzési dokumentumokban közölt iratminta szerint (cégszerű aláírással ellátva és
szerkeszthető excel formátumban egyaránt)
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- A megajánlott tételekre/részekre vonatkozó termékadatlap vagy gyártói adatlap vagy
termékismertető – oldalszámmal vagy fájl elnevezéssel megjelölve azt is, hogy az adott árura az
ajánlatban mely csatolt dokumentum a vonatkozó. (a magyar nyelv mellett angol nyelven is
benyújtható)
5. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi
lehetővé azon AT-k számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként nyújtanak be
ajánlatot.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
7. A teljes AF-ben valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
8. AK a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt
dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a
Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító AF megjelenésének napján
érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. AK az MNB által nem jegyzett
devizák esetében az AT nemzeti bankja által jegyzett, a KB eljárást megindító AF
megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe.
9. FAKSZ: Németh Krisztina 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
10. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus
közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban.
(továbbiakban: e-Kr.).
11. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft.
végzi (http://nekszt.hu). 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
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
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
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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