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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526629-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Polimeráz láncreakció (PCR)
2017/S 250-526629

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 304566086
E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu 
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:
A személyre szabott terápiát elősegítő biomarker-kutatásokhoz szükséges génanalitikai laboratórium
fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése adásvételi szerződés alapján

II.1.2) Fő CPV-kód
38950000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

mailto:kozbeszerzes@ttk.mta.hu
http://www.ttk.mta.hu
http://www.ttk.mta.hu
http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu
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II.1.4) Rövid meghatározás:
II.1.4) Rövid meghatározás
A projekt keretében kiemelkedő színvonalú génanalitikai laboratórium létrehozása történik meg, amelynek
legfontosabb elemei: 1) nagy-áteresztőképességű, mikrofluidikai chipekkel működő multiplex PCR rendszer,
2) ’droplet digital’ PCR rendszer kiszolgáló elemekkel, 3) kvantitatív real-time PCR készülék függetlenített
filterkombinációkkal, 4) nukleinsav analizátor (automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer).

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:
Nagy-áteresztőképességű, microfluidikai chipekkel működő multiplex PCR rendszer beszerzése adásvételi
szerződés alapján
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38950000
38951000

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 Nagy-áteresztőképességű, mikrofluidikai chipekkel működő hőciklizáló és klasszikus, valamint digitális -
qPCR (valós idejű PCR) rendszer, amely képes digitális kvantitatív PCR reakciók futtatására és elemzésére
(nem csak végpont digitális mérésre) és 36960 pontos digitális kvantitatív array (48 minta*770 reakció)
futtatására. A platformnak egymagában képesnek kell lennie minimum 96 minta, 96 célterületre történő
génexpressziós qPCR futtatására és SNP genotipizálásra maximum 1 óra alatt (9216 reakció/futás), digitális-
valós idejű PCR reakciók futtatására és elemzésére (minimum 48 minta, mintánként legalább 700 pontos
mátrix), valamint amplikon alapú target-dúsításra 192 mintán, egy futás alatt akár 2400 célterületre, maximum 1
óra alatt. A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (legalább
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: A kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre / Súlyszám:
10
Minőségi kritérium - Név: A készülék használatának betanítása + 3 fő részére (a kötelezően előírt minimum 2
nap 2 főn felül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállás
egész hónapokban (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Meghibásodás esetén amennyiben a készülék helyben nem javítható, vagy a javítás
meghaladja a 10 napot, cserekészülék biztosítása / Súlyszám: 10
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Ár - Súlyszám: 60

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
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.-15-2017-00014

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:
’Droplet digital’ PCR rendszer a vizsgálati módszerek kidolgozásához szükséges kiszolgáló elemekkel
beszerzése adásvételi szerződés alapján
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38950000
38951000

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 ’Droplet digital’ PCR rendszer: Digitális PCR rendszer, amely az ún. ’droplet’ technológián alapul,
egyidejűleg alkalmas génexpressziós vizsgálatokra, SNP analízisre, kópiaszám variációk meghatározásra,
ritka mutációk detektálására, új generációs szekvenáló könyvtárak kvantifikálásra. A rendszer rendelkezzen
i) automata ’droplet’ generátorral (emulzióképző készülék), amely egy adott mintából minimum 20 000 darab,
maximum 1 nl méretű cseppet hoz létre; ii) ’droplet’ reader-rel (PCR leolvasó), amely az egyedi cseppekben
lezajlott PCR eredményeket értékeli 96 mintában egy futáson belül; iii) zárófólia rögzítő készülékkel a PCR
lemezekhez. A rendszer által detektálható targetek száma mintahelyenként minimum 2 target legyen.
2 db nagy-áteresztőképességű RT-PCR készülék (kiszolgáló elemek): 1 db Real-time PCR készülék 96-
os optikai blokkal, 1 db Real-time PCR készülék 96-os optikai blokkal és 384-es optikai blokkal. A blokkok
cserélhetők legyenek és az optikai gerjesztés és detektálás félvezetőkkel (LED) történjen. Képesek legyenek
soronkénti hőmérséklet grádienst létrehozni a reakció optimalizálásához. Az egyidejűleg detektálható targetek
száma legalább 4 target legyen.
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A szerződés része a ’droplet digital’ PCR rendszer és a kiszolgáló elemek kiszállítása, üzembe helyezése és
használatának betanítása (legalább 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: A ’droplet digital’ PCR rendszer által egyidejűleg detektálható targetek száma
mintahelyenként 3 target (a kötelezően előírt 2 target helyett) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kiszolgáló elemeknél (RT-PCR készülékeknél) a rendszer által egyidejűleg
detektálható targetek száma mintahelyenként (a kötelezően előírt 4 targeten felül megajánlott maximum 2
target) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kiszolgáló elemeknél (RT-PCR készülékek) a gerjesztéshez használt LED-ek száma
(a kötelezően előírt 1 LED-en felül megajánlott maximum 4 LED / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Statisztikai kiértékelést, korlátlan számú plate-n biztosító program / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre / Súlyszám:
10
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállás
egész hónapokban (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

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
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.-15-2017-00014

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:
RT-PCR készülék függetlenített filterkombinációkkal beszerzése adásvételi szerződés alapján
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38950000
38951000

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kvantitatív RT-PCR készülék függetlenített filterkombinációkkal: Valós idejű PCR készülék, amely alkalmas
génexpresszió mérésre, genotipizálásra, kópiaszám meghatározásra. Érintőképernyős, számítógép nélkül
(stand alone) is vezérelhető készülék legyen. Peltier alapú rendszerrel változtassa a blokk hőmérsékletét
és alkalmas legyen 96 minta egyszerre történő futtatására. A készülék tegye lehetővé függetlenített filter
kombinációk használatát és legyen képes legalább 6 target egyidejű elkülönítésére reakciónként. A gerjesztő /
detektáló hullámhossz legalább 450 nm-től, minimum 680 nm-ig terjedjen.
A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (legalább 2 fő,
minimum 1 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban. (a továbbiakban: KD.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Passzív referenciafesték használata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Spektrális dekomponálás speciális algoritmussal / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A PCR készülék önálló működés esetén is közvetlenül felhőbe kapcsolható /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre / Súlyszám:
10
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felül megajánlott további teljeskörű jótállás
egész hónapokban (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

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
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.-15-2017-00014

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:
Nukleinsav analizátor - automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer beszerzése adásvételi szerződés
alapján
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38434000
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38434500

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 Nukleinsav analizátor - automatizált nukleinsav fragmens analizáló rendszer: Automatizált, nagy
áteresztőképességű műszer, mely alkalmas DNS és RNS minták méret szerinti elválasztására és mennyiségi
meghatározására. Egyszerű váltást tegyen lehetővé a különböző DNS és RNS applikációk között (ne igényeljen
alkatrész cserét, tisztítási/kondicionálási lépéseket, kalibrációt). A készülékkel legyen lehetséges 1-96 között
tetszőleges számú minta vizsgálata, a mérések mintánkénti ára legyen állandó az egyes applikációknál.
A szerződés része a készülék kiszállítása, üzembe helyezése és használatának betanítása (legalább 2 fő,
minimum 1 nap). Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban. (a továbbiakban: KD).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: detektáló egység egy CCD kamera / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: a készülék tartozéka egy készülékdiagnosztikát és hibafeltárást lehetővé tevő
alkalmazás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: : A kiértékelő program biztosítása licenccel együtt további 3 számítógépre / Súlyszám:
10
Minőségi kritérium - Név: Meghibásodás esetén amennyiben a készülék helyben nem javítható, vagy a javítás
meghaladja a 10 napot, cserekészülék biztosítása a javítás időtartamára / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

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
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.-15-2017-00014

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:
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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.
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.
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.
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:
M.1.: 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 ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szállításainak
ismertetése részenként, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó
megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, illetve a mennyiségét,
ha az adott rész esetén releváns, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap és nap
megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. [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, amely szerint ha Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja
elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban összesen:
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1. rész legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti (mikrofluidikai multiplex PCR rendszer), legalább összesen
nettó 63 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.
2. rész: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti („Droplet digital” PCR rendszer illetve RT-PCR készülék),
legalább összesen nettó 40 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti (kvantitatív RT-PCR készülék), legalább összesen nettó 7
000 000 HUF szerződésszerűen teljesített referenciával.
4. rész: legalább 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti (automatizált nukleinsav analizátor), legalább összesen
nettó 10 000 000 HUF szerződésszerűen teljesített referenciával.
Több részre történő ajánlat esetén az alkalmasságot részenként kell igazolni. Az előírt alkalmassági
követelmény több referenciával is teljesíthető. 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.
A finanszírozás módja: Utófinanszírozott.
A támogatás intenzitása: 100 %.
A fenti feltételek valamennyi rész esetén irányadóak.

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: 02/02/2018
Helyi idő: 11:00
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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: 02/02/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. V em D5.02 A szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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 elérhetők és letölthetők az I.3. pont szerinti
címen. a KD-ben részletezettek szerint. A gazdasági szereplőnek Kbt. 66. § (1) bek valamint 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,
— 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 pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont, és az értékelés
szempontok esetén alkalmazott alkalmazott értékelési módszerek (ár: fordított arányosság, többi szempont:
igen/nem; arányosság, pontkiosztás) részletes ismertetését a KD tartalmazzák (KD 15. pont).
– A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban
is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti.
– Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr 13. § szerint változásbejegyzési eljárásról nyilatkozatot;
ajánlatot aláírók, nyilatkozattevők aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő
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esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazást a KD-ban részletezettek szerint.
– Ajánlattevőnek 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
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 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:
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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.ombudsman.europa.eu
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Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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