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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413094-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kromatográfok
2017/S 201-413094

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

MTA Természettudományi Kutatóközpont
AK15531
Magyar tudósok körútja 2.
Budapest
1117
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sarkadi Zsuzsanna
Telefon:  +36 13826957
E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu 
Fax:  +36 13826957
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ttk.mta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ttk.mta.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

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

II.1.1) Elnevezés:
Molekulatár létrehozására, minőség ellenőrzésére és fehérje-kis molekula kölcsönhatás mérésére alkalmas
műszerpark beszerzése 3 részfeladatban adásvételi szerződés alapján.

II.1.2) Fő CPV-kód
38432200

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:kozbeszerzes@ttk.mta.hu
http://www.ttk.mta.hu
http://www.ttk.mta.hu
http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu
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Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Molekulatár létrehozására, minőség ellenőrzésére és fehérje-kis molekula kölcsönhatás mérésére alkalmas
műszerpark beszerzése keretében 3 részfeladatban 1 db Biológiai minták fagyasztva szárítására alkalmas
készülék – Liofilizátor, 1 db Folyadékkromatográfiás készülék egyszeres tömegspektrométer és 1 db SPR-ITC
fehérje-kismolekula kölcsönhatás mérőállomás adásvételi szerződés alapján.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Elnevezés: Biológiai minták fagyasztva szárítására alkalmas készülék – Liofilizátor beszerzése adásvételi
szerződés alapján
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38420000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Biológiai minták fagyasztva szárítására alkalmas készülék – Liofilizátor, amely alkalmas biológiai (fehérjék,
nukleinsavak, lipidek) és szerves oldószert is tartalmazó kémia minták fagyasztva szárítására. Alapkövetelmény
a több párhuzamos minta egyidejű liofilizálásának a lehetősége különálló liofilizáló flaskákban (legalább 4db).
Elvárás az olajgőz lecsapató, ami a készülékből kikerülő olajgáztól védi a környezetet. A szerződés része a
készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (2 fő, minimum 2 óra). Részletes leírás a
közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: KD).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A hűtőcsapda tisztíthatóságának egyszerűsége érdekében a hűtőcsőnek a csapda
falán kívül kell elhelyezkednie (pl. TFÁ-t és DMSO-t tartalmazó minták liofilizálására) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Digitális hőmérséklet kijelzés / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállás
egész hónapokban (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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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.-15-2016-00011.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a becsült értéket.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Folyadékkromatográfiás készülék egyszeres tömegspektrométer beszerzése adásvételi szerződés alapján
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38432200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Folyadékkromatográfiás készülék egyszeres tömegspektrométer, amelynek alkalmasnak kell lennie
kismolekulák illetve kisebb tömegű fehérjék, peptidek nagynyomású folyadékkromatográfiás elválasztásra és
az eluálódó anyagok pontos tömegmeghatározására. A folyadékkromatográfnak rendelkeznie kell automata
mintaadagolóval, fotodióda-soros detektorral, oszloptermosztáttal, oszlopváltóval, alacsony pulzálású dupla
mikrodugattyús pumpával. A tömegspektrométernek rendelkeznie kell kombinált ionforrással a minél szélesebb
körű molekula ionizálhatóság végett, illetve lehetőség legyen rugalmas és egyidejű paraméterbeállításra
a molekulák optimális tömegmeghatározása érdekekében. Tartalmaznia kell a készülékeket vezérlő
szoftvereket és informatikai eszközöket (pl. számítógép, monitor, nyomtató), illetve az egyes műszerek
optimális üzemeltetéséhez szükséges kiegészítőket (pl. tömítések, összekötő kábelek, olaj, csövek) illetve a
beüzemeléshez szükséges reagenseket, kalibráló eszközöket és anyagokat, valamint 2 db alapszoftver licencet
(időkorlát nélkül). A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (2
fő, minimum 2 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban. (a továbbiakban: KD).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Legyen létrehozható a szoftverben több készülék konfiguráció, amelyek közötti váltás
egy-egy ikonra történő -egéren keresztüli- kattintással elvégezhető legyen / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Kiértékelő szoftverekre + 3 db szoftver licensz((a kötelezően előírt 2 db-on felül) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállás
egész hónapokban (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2016-00011.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a becsült értéket.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
SPR-ITC fehérje-kismolekula kölcsönhatás mérőállomás beszerzése adásvételi szerződés alapján
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38430000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db SPR-ITC fehérje-kismolekula kölcsönhatás mérőállomás, amely alkalmas kismolekulák és fehérjék
kölcsönhatásának jelölésmentes mérésére, ahol a kötődés egyensúlyi jellemzői (Kd), kinetikai (kon és koff) és
termodinamikai aspektusai (ΔH,ΔS) illetve a stzöchiometria egyaránt fontos meghatározandó mennyiségek
tartalmaznia kell a készülékeket vezérlő szoftvereket és informatikai eszközöket (pl. számítógép, monitor,
nyomtató), illetve az egyes műszerek optimális üzemeltetéséhez szükséges kiegészítőket (pl. beüzemeléshez
szükséges reagenseket, kalibráló eszközöket és anyagokat), valamint 2 db alapszoftver licencet (időkorlát
nélkül). A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (2 fő,
minimum 3 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: KD).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megfelelő előkészítés után a készülék képes 48 órás beavatkozás mentes kötődési
affinitás mérésre / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Kiértékelő szoftverekre + 3 db szoftver licensz (a kötelezően előírt 2 db-on felül) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállás
egész hónapokban (minimum 0, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3.-15-2016-00011.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a becsült értéket.

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:
1.Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
2. A kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség nyilatkozat
tekintetében ajánlattevőnek – valamint a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek – az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania, ajánlatkérő az ajánlatok érvényességét kizárólag ennek és a
felhívásban felsorolt egyéb iratok alapján ellenőrzi.
3. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél
szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 12. § alkalmazása alapján minden olyan
kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével
ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (Kbt. 67. § (4), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr.1-8.§, 10.§
és 12.-16.§-ai alapján jár el. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak az eljárást
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szállításainak
ismertetése részfeladatként, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó
megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontja legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
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az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó
a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1) a), 22. § (1)-(2) bek.] AK felhívja
a figyelmet a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. (1a) bek. a) pontjára.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában
valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, és csatolnia kell az
ajánlatában a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
Ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ESPD-ben elég nyilatkoznia arról, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, a nem szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása.
A kiválasztási kritériumok teljesítésének igazolásait Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-
(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban összesen:
1. rész legalább 1 db a közbeszerzés tárgya (liofilizátor) szerinti, vagy azzal műszakilag egyenértékű, legalább
összesen nettó 2 000 000 HUF szerződésszerűen teljesített referenciával;
2. rész: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya (Folyadékkromatográfiás készülék egyszeres tömegspektrométer)
szerinti, vagy azzal műszakilag egyenértékű, legalább összesen nettó 22 500 000 HUF szerződésszerűen
teljesített referenciával
3. rész: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya (SPR-ITC Fehérje-kismolekula kölcsönhatás mérőállomás)
szerinti, vagy azzal műszakilag egyenértékű, legalább összesen nettó 82 500 000; HUF szerződésszerűen
teljesített referenciával.
Több részre történő ajánlat esetén az alkalmasságot részenként kell igazolni. Amennyiben az alkalmassági
feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Az előírt érték több bemutatott referencia
összértéke alapján is igazolható.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek. és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2003. évi XCII. törvény 36/
A. §-a alkalmazandók. Ajánlattevő összesen 1 db számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő 0 % mértékű előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja.
Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, max. 30 napi tétel, alapja: a késedelemmel érintett rész nettó értéke
Hibás teljesítési kötbér: 1 %/ naptári nap, max. 30 napi tétel, alapja az adott közbeszerzési rész nettó értéke.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés adott közbeszerzési részre vonatkozó nettó ellenértékének 30 %-a.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A fenti feltételek valamennyi rész esetén irányadóak.
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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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/11/2017
Helyi idő: 11:00

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: 24/11/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. V. em., D5.02 A szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (3) Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen, ingyenesen hozzáférhetők I.3. pont szerinti címen. A gazdasági
szereplőnek Kbt. 66. § (1) bek. vmint a KD-ban meghatározottak alapján kell benyújtania ajánlatát
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ajánlatához csatolnia kell:
— felolvasólapot a Kbt. 68 § (4) bekezdése szerinti információkkal,
— nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan,
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— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ESPD D. pontjában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)
és b) pontjaira vonatkozóan, közbeszerzési részenként külön-külön. Nemleges tartalom esetén is,
— arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67.§ (4) bekezdés),
— nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint.
Az ajánlati kötöttség 60 nap.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § bekezdésében foglaltak szerint teljes körűen korlátozás
nélkül biztosítja
Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot a Kbt. 35. §-a szerint. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a
közös ajánlattevők általi megállapodást a dokumentációban meghatározott tartalommal
A legjobb ár-értékarány értékelési szempont alkalmazása esetében: az ajánlatok értékelési szempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámalsó és felső határa: 1-100 pont, és az értékelési
szempontok esetén alkalmazott értékelési módszerek (ár: fordított arányosság, többi szempont: igen/nem,
legkedvezőbb) részletes ismertetését a KD tartalmazza (KD 15. pont).
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerűmásolatban is,
kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti.
Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr
13. § szerint változásbejegyzési eljárásról nyilatkozatot; ajánlatot aláírók, nyilatkozattevők aláírási címpéldányát,
vagy aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot; a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazást
a KD-ban részletezettek szerint.
Ajánlattevőnek a csatolnia kell a megajánlott eszköz olyan részletes műszaki-szakmai leírását, amelyből
egyértelműen megállapítható a műszaki követelményeknek való megfelelés, a KD-ban részletezettek szerint.
Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bekezdés).
Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és
(8) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdése
alapján a bontási eljáráson, az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti, a bontási jegyzőkönyvben
dokumentáltan, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel.
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítását
csatolni kell.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság). (Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés).
A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a TED karakterkorlátozása miatt a KD az eljárással kapcsolatban további
előírásokat, információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ikerné dr. Sarkadi Zsuzsanna
lajstromszám: 00451.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai
ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a
http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak
meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.ombudsman.europa.eu
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