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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110434-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2015/S 063-110434

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
AK05987
Albert Flórián út 2–6.
Címzett: Srágli Attila, projektigazgató
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14761100-1287
E-mail: sragli.attila@oth.antsz.hu
Fax:  +36 14766426
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.antsz.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Krill és Társa Bt.
Hölgy u. 25/b. II/3.
Címzett: Krill Erzsébet
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 302742114
E-mail: krillb@gmail.com
Fax:  +36 12162020
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Albert Flórián út 3–6.
Címzett: Ásztai Márta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14761100-1287
E-mail: asztai.marta@oth.antsz.hu
Fax:  +36 14766426
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Albert Flórián út 3–6.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110434-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:sragli.attila@oth.antsz.hu
www.antsz.hu
mailto:krillb@gmail.com
mailto:asztai.marta@oth.antsz.hu
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Címzett: Ásztai Márta
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14761100-1287
E-mail: asztai.marta@oth.antsz.hu
Fax:  +36 14766426

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés – Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések
megvalósítása céljából különféle labortechnikai készülékek és eszközök beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország.
NUTS-kód HUZZ

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés – Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések
megvalósítása céljából különféle labortechnikai készülékek és eszközök beszerzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38000000, 38433000, 38432200, 38300000, 38410000, 33152000, 48180000, 35126000, 34144000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
I. rész: Labortechnikai készülékek és eszközök 1. (központi laborok)
Sorsz. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi

mailto:asztai.marta@oth.antsz.hu
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(db) eltérés % (db)
1. Atomabszorpciós spektrofotométer 1 db -
2. Radon-koncentráció mérőberendezés 1 db -
3. Gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta mérőrendszer 1 db -
4. 6 kamrás integrált alfa-spektrometriai mérőrendszer 1 db -
5. Gamma-spektrometriai mérőrendszer 1 db -
6. TOC készülék (Total Organic Carbon) 1 db -
7. GC-MS/MS - Gázkromatográf-tömegspektrométer rendszer 1 db -
8. UHPLC-MS-MS rendszer 1 db -
9. Ionkromatográf 1 db -
10. MALDI-TOF MS 2 db -50 % (-1 db)
11. Luminométer 1 db -
12. Sanger szekvenáló, 8 kapillárissal 1 db -
13. Új generációs szekvenáló 1 db -
14. Inverz fluorescens mikroszkóp, kamerával és dokumentációs szoftverrel 1 db -
15. Valós idejű PCR készülék, kapilláris rendszerű 1 db -
16. Valós idejű PCR készülék, plate rendszerű 1 db -
17. Liofilizátor 1 db -
18. H2O2 alapú légtér fertőtlenítő készülék 1db -
19. Asztali ultracentrifuga 1 db -
20. Hűthető laboratóriumi centrifuga 1 db -
21. Laboratóriumi autokláv 1 db -
22. Rota desztilláló 1 db -
23. Biokémiai oxigénigény mérőrendszer 1 db -
24. Izzítókemence 1 db -
25. Hűtő 1 db -
26. Mélyhűtő 1 db -
27. Vákuumpumpa 5 db -20 % (-1 db)
28. Szárítószekrény 1 db -
29. Hűtő-fűtő termosztát 1 db -
30. Centrifuga (hűthető) 2 db -50 % (-1 db)
31. Lezárógép és tartozékok 1 db -
32. Autokláv 1 db -
33. Termosztát (hűtött inkubátor) 1 db -
34. Levegő mintavevő 2 db -50 % (-1 db)
35. Denzitométer (sejtszuszpenzió turbiditásának mérése) 1 db -
36. Gradiens PCR 3 db -33,33 % (-1 db)
37. CO2 inkubátor, kisméretű (<50L), asztali 2 db -50 % (-1 db)
38. CO2 inkubátor, nagyméretű (>150L) 2 db -50 % (-1 db)
39. Hűthető/fűthető programozható rázó termosztát 2 db -50 % (-1 db)
40. Hűtő, min. 340L 3 db -33,33 % (-1 db)
41. Mélyhűtő (-30°C) 3 db -33,33 % (-1 db)
42. Ultramélyhűtő, kisméretű 3 db -33,33 % (-1 db)
43. Ultramélyhűtő, nagy 3 db -33,33 % (-1 db)
44. Ultramélyhűtő, hordozható 1 db -
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45. ELISA olvasó 3 db -33,33 % (-1 db)
46. ELISA mosó 3 db -33,33 % (-1 db)
47. Kis kapacitású centrifuga 2 db -50 % (-1 db)
48. Minicentrifuga 2 db -50 % (-1 db)
49. Spektrofotométer küvettás és mikrotérfogatos kiegészítővel 1 db-
50. Biológiai homogenizátor 1 db -
51. Egycsatornás pipetta készlet 6 db -16,66 % (-1 db)
52. Elektromos pipettor 4 db -25 % (-1 db)
II. rész: Labortechnikai készülékek és eszközök 2. (területi laborok)
Sorsz. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi
(db) eltérés % (db)
1. Atomabszorpciós spektrofotométer 3 db -33,33 % (-1 db)
2. Egyszeres quadrupol gázkromatográf/tömegspektrométer 3 db -33,33 % (-1 db)
3. Folyadékkromatográf DAD, FLD detektorokkal,MS Single quadrupollal 4 db -25 % (-1 db)
4. Szilárdfázisú extrakciós rendszer (SPE) 4 db -25 % (-1 db)
5. Radon-koncentráció mérőberendezés 6 db -16,66 % (-1 db)
6. Gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta mérőrendszer 1 db -
7. Spektrofotométer 190-900 nm 4 db -25 % (-1 db)
8. Soxhlet-féle zsírkivonó készülék 3 db -33,33 % (-1 db)
9. Szabályozható fordulatszámú kémcsőrázó 3 db -33,33 % (-1 db)
10. Körkörös síkrázó 100 ml - 1000 ml-es lombikokhoz 3 db -33,33 % (-1 db)
11. Tartórudas síkrázó 1L-es mintatartó üvegekhez 3 db -33,33 % (-1 db)
12. Asztali pH és vezetőképesség mérő 3 db -33,33 % (-1 db)
13. Hordozható pH mérő 4 db -25 % (-1 db)
14. Teleszkópos flakonos mintavevő 4 db -25 % (-1 db)
15. Folyadékadagoló diszpenzer 4 db -25 % (-1 db)
16. Táramérleg (kémiai vizsgálatokhoz) 4 db -25 % (-1 db)
17. Blokk termosztát változtatható fűtőblokkal kémcsövekhez mintabepárláshoz 5 db -20 % (-1 db)
18. Mintakoncentráló egység termoblokkhoz 5 db -20 % (-1 db)
19. Állítható folyadék adagolók szerves oldószerhez 8 db -12,5 % (-1 db)
20. Állítható folyadék adagolók savakhoz, lúgokhoz 16 db -6,25 % (-1 db)
21. Automata titrátor 8 db -12,5 % (-1 db)
22. Automata büretta 8 db -12,5 % (-1 db)
23. Zavarosságmérő 1 db -
24. Hűtő-fűtő termosztát 6 db -16,66 % (-1 db)
25. Asztali autokláv 5 db -20 % (-1 db)
26. Termosztát 200 literes 10 db -10 % (1 db)
27. Termosztát 55 literes 8 db -12,5 % (-1 db)
28. Levegőmintavevő 4 db -25 % (-1 db)
29. Táramérleg (mikrobiológiai vizsgálatokhoz) 6 db -16,66 % (-1 db)
30. Vákuumpumpa 5 db -20 % (-1 db)
31. Centrifuga (hűthető) 3 db -33,33 % (-1 db)
32. Mágneses keverő 5 db -20 % (-1 db)
33. Gélelektroforézis 2 db -50 % (-1 db)
34. Elfo tápegység 2 db -50 % (-1 db)
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35. Géldokumentációs rendszer 2 db -50 % (-1 db)
36. Lezárógép és tartozékok 2 db -50 % (-1 db)
37. Mikroszkóp 2 db -50 % (-1 db)
38. Inverz mikroszkóp 2 db -50 % (-1 db)
39. Telepszámláló 1 db -
40. PCR 1 db -
III. sz. rész: Szoftverek:
1. Laborszoftver 1 db
2. Vonalkód leolvasó rendszer 1 db
3. Gélképelemző szoftver 1 db
4. Laboratóriumi információs menedzsment rendszer szoftver 1 db
IV. sz. rész: Mozgó laboratórium:
1 db vízvizsgálati mozgó laboratórium, mely tartalmazza a gépjárművet, a járműbe légkondicionált rakterébe
szerelt laboratóriumi bútort, a készülékek rögzítését biztosító hevedereket valamint az alábbi, hordozható
analitikai készülékeket, eszközöket és vízmintavételi felszerelést:
1. Táramérleg 1 db
2. Fűthető mágneses keverő 1 db
3. Vortex kémcsőrázó 1 db
4. Pipetta, 20-200 µl 2 db
5. Pipetta, 100-1000 µl 2 db
6. Pipetta, 0,5-5 ml 2 db
7. Pipetta, 1-10 ml 2 db
8. Asztali centrifuga 1 db
9. Homogenizáló rendszer 1 db
10. Kompakt fotométer 2 db
11. Roncsoló blokk kompakt fotométerhez 2 db
12. Hordozható többparaméteres mérőkészülék 2 db
13. Szivattyú 2 db
14. Kézi mintavevő eszköz 3 db
15. Hűtőláda 3 db
16. Zavarosságmérő 1 db
17. Arzén tesztkészlet 3 db
Az eszközök/szoftverek részletes műszaki leírását, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó
követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, bármely
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni
kell.
Ajánlattevőknek a műszaki leírásban meghatározott követelményekben foglaltaknak megfelelően kell
ajánlatukat benyújtani. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az ajánlattevői megajánlásokban szereplő
termékeket, ha azok kielégítik a műszaki leírásban foglalt, az adott termékre vonatkozó valamennyi
követelményt. A követelménynek való megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 80 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Labortechnikai készülékek és eszközök 1. (központi laborok)
1) Rövid meghatározás

Labortechnikai készülékek és eszközök 1. (központi laborok).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38000000, 38433000, 38432200, 38410000, 33152000

3) Mennyiség
Sorsz. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi (db) eltérés % (db)
1. Atomabszorpciós spektrofotométer 1 db -
2. Radon-koncentráció mérőberendezés 1 -
3. Gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta mérőrendszer 1 db -
4. 6 kamrás integrált alfa-spektrometriai mérőrendszer 1 db -
5. Gamma-spektrometriai mérőrendszer 1 db -
6. TOC készülék (Total Organic Carbon) 1 db -
7. GC-MS/MS - Gázkromatográf-tömegspektrométer rendszer 1 db -
8. UHPLC-MS-MS rendszer 1 db -
9. Ionkromatográf 1 db
10. MALDI-TOF MS 2 db-50 % (-1 db)
11. Luminométer 1 db -
12. Sanger szekvenáló, 8 kapillárissal 1 db -
13. Új generációs szekvenáló 1 db-
14. Inverz fluorescens mikroszkóp, kamerával és dokumentációs szoftverrel 1 db -
15. Valós idejű PCR készülék, kapilláris rendszerű 1 db -
16. Valós idejű PCR készülék, plate rendszerű 1 db -
17. Liofilizátor 1 db-
18. H2O2 alapú légtér fertőtlenítő készülék 1 db-
19. Asztali ultracentrifuga 1 db-
20. Hűthető laboratóriumi centrifuga 1 db -
21. Laboratóriumi autokláv 1 db -
22. Rota desztilláló 1 db-
23. Biokémiai oxigénigény mérőrendszer 1 db -
24. Izzítókemence 1 db-
25. Hűtő 1 db-
26. Mélyhűtő 1 db-
27. Vákuumpumpa 5 db-20 % (-1 db)
28. Szárítószekrény 1 db -
29. Hűtő-fűtő termosztát 1 db -
30. Centrifuga (hűthető) 2 db -50 % (-1 db)
31. Lezárógép és tartozékok 1 db-
32. Autokláv 1 db -
33. Termosztát (hűtött inkubátor) 1 db -
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34. Levegő mintavevő 2 db -50 % (-1 db)
35. Denzitométer (sejtszuszpenzió turbiditásának mérése) 1 db -
36. Gradiens PCR 3 db -33,33 % (-1 db)
37. CO2 inkubátor, kisméretű (<50L), asztali 2 db -50 % (-1 db)
38. CO2 inkubátor, nagyméretű (>150L) 2 db -50 % (-1 db)
39. Hűthető/fűthető programozhatórázó termosztát 2 db-50 % (-1 db)
40. Hűtő, min. 340L 3 db-33,33 % (-1 db)
41. Mélyhűtő (-30°C) 3 db -33,33 % (-1 db)
42. Ultramélyhűtő, kisméretű 3 db -33,33 % (-1 db)
43. Ultramélyhűtő, nagy 3 db -33,33 % (-1 db)
44. Ultramélyhűtő, hordozható 1 -
45. ELISA olvasó 3 db -33,33 % (-1 db)
46. ELISA mosó 3 db -33,33 % (-1 db)
47. Kis kapacitású centrifuga 2 db -50 % (-1 db)
48. Minicentrifuga 2 db -50 % (-1 db)
49. Spektrofotométer küvettás és mikrotérfogatos kiegészítővel 1 db -
50. Biológiai homogenizátor 1 db -
51. Egycsatornás pipetta készlet 6 db -16,66 % (-1 db)
52. Elektromos pipettor 4 db-25 % (-1 db).

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 80 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Labortechnikai készülékek és eszközök 2. (területi laborok)
1) Rövid meghatározás

Labortechnikai készülékek és eszközök 2. (területi laborok).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38000000, 38433000, 38432200, 38410000, 33152000

3) Mennyiség
Sorsz. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi
(db) eltérés % (db)
1. Atomabszorpciós spektrofotométer 3 db -33,33 % (-1 db)
2. Egyszeres quadrupol gázkromatográf/tömegspektrométer 3 db -33,33 % (-1 db)
3. Folyadékkromatográf DAD, FLD detektorokkal, MS Single quadrupollal 4 db -25 % (-1 db)
4. Szilárdfázisú extrakciós rendszer (SPE) 4 db -25 % (-1 db)
5. Radon-koncentráció mérőberendezés 6 db-16,66 % (-1 db)
6. Gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta mérőrendszer 1 db-
7. Spektrofotométer 190-900 nm 4 db -25 % (-1 db)
8. Soxhlet-féle zsírkivonó készülék 3 db-33,33 % (-1 db)
9. Szabályozható fordulatszámú kémcsőrázó 3 db -33,33 % (-1 db)
10. Körkörös síkrázó 100 ml - 1 000 ml-es lombikokhoz 3 db -33,33 % (-1 db)
11. Tartórudas síkrázó 1L-es mintatartó üvegekhez 3 db-33,33 % (-1 db)
12. Asztali pH és vezetőképesség mérő 3 db -33,33 % (-1 db)
13. Hordozható pH mérő 4 db -25 % (-1 db)
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14. Teleszkópos flakonos mintavevő 4 db -25 % (-1 db)
15. Folyadékadagoló diszpenzer 4 db -25 % (-1 db)
16. Táramérleg (kémiai vizsgálatokhoz) 4 db-25 % (-1 db)
17. Blokk termosztát változtatható fűtőblokkal
kémcsövekhez mintabepárláshoz 5 db-20 % (-1 db)
18. Mintakoncentráló egység termoblokkhoz 5 db-20 % (-1 db)
19. Állítható folyadék adagolók szerves oldószerhez 8 db -12,5 % (-1 db)
20. Állítható folyadék adagolók savakhoz, lúgokhoz 16 db -6,25 % (-1 db)
21. Automata titrátor 8 db-12,5 % (-1 db)
22. Automata büretta 8 db-12,5 % (-1 db)
23. Zavarosságmérő 1 db-
24. Hűtő-fűtő termosztát 6 db-16,66 % (-1 db)
25. Asztali autokláv 5 db -20 % (-1 db)
26. Termosztát 200 literes 10 db-10 % (1 db)
27. Termosztát 55 literes 8 db-12,5 % (-1 db)
28. Levegőmintavevő 4 db-25 % (-1 db)
29. Táramérleg (mikrobiológiai vizsgálatokhoz) 6 db-16,66 % (-1 db)
30. Vákuumpumpa 5 db -20 % (-1 db)
31. Centrifuga (hűthető) 3 db -33,33 % (-1 db)
32. Mágneses keverő 5 db-20 % (-1 db)
33. Gélelektroforézis 2 db -50 % (-1 db)
34. Elfo tápegység 2 db-50 % (-1 db)
35. Géldokumentációs rendszer 2 db -50 % (-1 db)
36. Lezárógép és tartozékok 2 db -50 % (-1 db)
37. Mikroszkóp 2 db -50 % (-1 db)
38. Inverz mikroszkóp 2 -50 % (-1 db)
39. Telepszámláló 1 db -
40. PCR 1 db -.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 80 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Szoftverek
1) Rövid meghatározás

Szoftverek.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
48180000, 35125000

3) Mennyiség
1. Laborszoftver 1 db
2. Vonalkód leolvasó rendszer 1 db
3. Gélképelemző szoftver 1 db
4. Laboratóriumi információs menedzsment rendszer szoftver 1 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 80 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről

Rész száma: 4
Elnevezés: Mozgó laboratórium
1) Rövid meghatározás

Mozgó laboratórium.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38000000, 38433000, 38432200, 38410000, 33152000, 34144000

3) Mennyiség
1 db vízvizsgálati mozgó laboratórium, mely tartalmazza a gépjárművet, a járműbe légkondicionált rakterébe
szerelt laboratóriumi bútort, a készülékek rögzítését biztosító hevedereket valamint az alábbi, hordozható
analitikai készülékeket, eszközöket és vízmintavételi felszerelést:
1. Táramérleg 1 db
2. Fűthető mágneses keverő 1 db
3. Vortex kémcsőrázó 1 db
4. Pipetta, 20-200 µl 2 db
5. Pipetta, 100-1000 µl 2 db
6. Pipetta, 0,5-5 ml 2 db
7. Pipetta, 1-10 ml 2 db
8. Asztali centrifuga 1 db
9. Homogenizáló rendszer 1 db
10. Kompakt fotométer 2 db
11. Roncsoló blokk kompakt fotométerhez 2 db
12. Hordozható többparaméteres mérőkészülék 2 db
13. Szivattyú 2 db
14. Kézi mintavevő eszköz 3 db
15. Hűtőláda 3 db
16. Zavarosságmérő 1 db
17. Arzén tesztkészlet 3 db.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 80 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított áru nettó ellenértékének 1 %-a/nap, de maximum 30 napi tétel. A
Vevő jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát is.
Meghiúsulási kötbér: a szállítási határidőtől számított 30 napon túli késedelem esetén Eladónak meghiúsulási
kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a meghiúsult szállítás nettó ellenértékének 30 %-a.
Jótállás:
I., II., és IV. sz. részek esetében: a teljesítés (beüzemelés) napjától számított 24 hónap.
III. sz. rész esetében: a teljesítés (beüzemelés) napjától számított 12 hónap.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték:
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Abban az esetben, ha a Nyertes ajánlattevő a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011 (I. 28.) Korm. rend.)
57/A. § alapján előleget(szállítói előleget) igényel közvetlenül a közreműködő szervezettől az ajánlatkérő
egyidejű értesítése mellett, a nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot köteles vállalni, a
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. §
(6) bekezdés b) pontja alapján nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában és a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti módon.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség,valamint
az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítói előleggel és az előlegvisszafizetési biztosítékkal
kapcsolatos szabályokat a 4/2011 (I .28.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 57/A. § (6) bekezdése alapján
a központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Ezek a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés részét képezik.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
(Kbt.126. § (5) bekezdés).
Teljesítési biztosíték (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként):
Mértéke a szerződés – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatásának 5 %-a; a biztosítékot a szerződés
hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell
érvényben maradnia.
Jóteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatásának 5 %-a; a biztosítékot
a szerződés teljesítésének időpontjától kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek
ajánlatában a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell. A szerződés teljesítésének
időpontja egyben a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja. A hibás teljesítéssel
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Nyertes Ajánlattevő mindaddig köteles folyamatosan
fenntartani (meghosszabbítani) és az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amíg a Nyertes Ajánlattevő
maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a Jóteljesítési Biztosíték Időtartama alatt felmerült
jótállási kötelezettségeinek és / vagy amíg a jelen szerződés alapján jótállási kötelezettsége bármilyen
tekintetben egyébként fennáll.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött
biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti lehetőségek közül általa választott formában köteles
a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybelépésekor, illetve a hibás teljesítéssel kapcsolatos
igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában az ajánlatkérőként szerződő
fél rendelkezésére bocsátani.
A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésében
foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt
összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.
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A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető (Kbt. 126. § (5)
bekezdés).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező
szerződés tervezet rögzíti.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen projekt a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül benyújtott, támogatásban részesített
pályázat alapján, a Kohéziós Alapból kerül finanszírozásra.
A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt szállítói finanszírozású, a számla esetében az ellenérték összegének megtérítése a Közreműködő
Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet által közvetlenül a szállító pénzforgalmi számlájára történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a 4/2011 (I. 28.) Korm. rend. 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés
elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja
a nyertes ajánlattevő részére a III. 1.1. pontban foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték ellenében.
Annak igénylése esetén az előleget a Közreműködő Szervezet fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
részére.
Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat
formájában jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél, illetve a Közreműködő Szervezet / Kifizetésre köteles
szervezet részére benyújtani.
Az ellenszolgáltatás teljesítése tekintettel a Kbt. 130. § (1) és (4)–(6) bekezdéseiben foglaltakra egyebekben
a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza az
adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §-át.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nincs rá lehetőség.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Az Ajánlatkérő a zöld közbeszerzés érvényesítése érdekében az
alábbiakat írja elő az Ajánlattevőnek:
— A projekt megvalósítása során az Ajánlattevő vállalja, hogy az irodai papírhasználat környezeti hatásainak
minimalizálására az alábbi módokon törekszik: újrahasznosított alkotórész a papírban, fehérítetlen papír,
kötelező kétoldalas nyomtatás
— Az Ajánlattevő vállalja az elektronikus út előnyben részesítését a Megbízóval történő kommunikációban, és
az egyes feladatok elvégzése során.
— Az Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon
történjék, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerüljenek kinyomtatásra.
Az Ajánlatkérő az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a következőket írja elő az Ajánlattevőnek:
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— Az Ajánlattevő vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban
figyel az esélytudatosság kifejezésére, nem közvetít szegregációt, nem növeli a meglévő csoportokra vonatkozó
előítéleteket.
— Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
— Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a fenti előírások teljesítésének vállalásáról.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
A Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 2–9. § és 10–11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá,
figyelemmel a Korm. rendelet 13. § alapján a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban foglaltakra.
A Korm. rendelet 7. §-a értelmében ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell
arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladását követő keltezésűeknek kell
lennie, továbbá a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása során felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014. napján
(2014. évi 57. szám) megjelent „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára, illetőleg a 1.6.2012-jén megjelent “A közbeszerzési eljárás
során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában"
tárgyú útmutatójára.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be:
P.1) a Kr. 14. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati
felhívás feladatását követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számlaszám megadása,
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— mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,
— volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban
(konkrét dátum megjelölésével).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, valamennyi rész esetében, ha:
P.1. bármely pénzforgalmi számláján a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján megállapítható, hogy
30 napot meghaladó sorba állítás volt az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban.
A sorban állás vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §
25. pontja, és a pénzforgalmi lebonyolításról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése
irányadó,
Felhívjuk a figyelmet, hogy a P.1. alkalmassági szempont kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági
szereplőkre ezért elegendő közös ajánlattétel esetén, ha az egyik, a közös ajánlattevőt alkotó gazdasági
szereplő felel meg a P.1. alkalmassági feltételnek.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55.
§ (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az
alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
Valamennyi rész esetében:
M.1.) A Kr. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év (36 hónapban) legjelentősebb szállításainak - kiemelten a közbeszerzés tárgyával összhangban
lévő (az I., és II. rész tekintetében: a jelen ajánlati felhívás II.2.1. pontjában az adott részben szereplő tételek
közül egy vagy több eszközre, a III. rész tekintetében: a jelen ajánlati felhívás II.2.1. pontjában a III. részben
feltüntetett 1-4. tételek közül legalább két típusú szoftverre, a IV. sz. rész tekintetében analitikai vizsgálatok
elvégzésére szolgáló mozgó laboratóriumra vonatkozó) szállításainak - ismertetését, a Kr. 16. § (1) bekezdése
szerint.
A teljesített szállítást az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetnie
ajánlattevőnek: a teljesítés ideje (év-hónap-nap részletességgel meghatározva), a szerződést kötő másik fél
neve és címe, a felvilágosítást adó személy neve és elérhetőségei (telefonszám, e-mail), a szállítás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e). A szállítás tárgyára vonatkozó adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni
kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
az I., II. és IV. részek esetében:
M.2.) 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően MSZ EN ISO
9001 szabványsorozat szerinti, a laboratóriumi eszközök gyártására vagy forgalmazására vonatkozó
minőségbiztosítási intézkedésekkel vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával.
Ajánlatkérő érvényes tanúsítvány csatolását is elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő) ha:
M.1.) a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) összesen nem rendelkezik
az I. sz. rész tekintetében: legalább nettó 250 000 000 HUF értékben a közbeszerzés tárgya (a jelen ajánlati
felhívás II.2.1. pontjában az I. részben feltüntetett tételek közül egy vagy több eszköz) szerinti szállításra
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
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a II. sz. rész tekintetében: legalább nettó 250 000 000 HUF értékben a közbeszerzés tárgya (a jelen ajánlati
felhívás II.2.1. pontjában a II. részben feltüntetett tételek közül egy vagy több eszköz) szerinti szállításra
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
a III. sz. rész tekintetében: legalább nettó 25 000 000 HUF értékben a közbeszerzés tárgya (a jelen ajánlati
felhívás II.2.1. pontjában a III. részben feltüntetett 1-4. tételek közül legalább két típusú szoftver) szerinti
szállításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A III. rész tekintetében: Ajánlatkérő részéről elfogadott az a referencia is amely kizárólag egy fajta szoftver
szállítására vonatkozik, de a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább két fajta
beszerzési tárgyra nézve szükséges referenciával rendelkezni.)
a IV. sz. rész tekintetében: legalább nettó 25 000 000 HUF értékben a közbeszerzés tárgya (analitikai
vizsgálatok elvégzésére szolgáló mozgó laboratórium ) szerinti szállításra vonatkozó, szerződésszerűen
teljesített referenciával.
az I., II. és IV. részek esetében:
M.2.) nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, érvényes MSZ
EN ISO 9001 szabvány sorozat szerinti, a laboratóriumi eszközök gyártására vagy forgalmazására vonatkozó
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával.
Az M.1.)-M.2.) pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
(Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdéseiben foglaltakra.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.5.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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7.5.2015 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.5.2015 - 10:00
Hely:
Ajánlatkérő székhelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6. D. épület (oldalsó lépcsőház) I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott
személyek és szervek képviselői.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: “Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges
laboratóriumi fejlesztésről a népegészségügyben” című KEOP – 1.5.0/15 számú pályázati felhívás.

VI.3) További információk
VI.3.1) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők részére.
VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció térítésmentesen, teljes terjedelmében elektronikus úton közvetlenül hozzáférhető Ajánlatkérő
honlapján (https://www.antsz.hu/projektek/). A dokumentáció letöltése az eljárásban való érvényes ajánlattétel
feltétele átvétele (Ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről). A dokumentációt
ajánlattevőnként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell
töltenie a Kbt. 49. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt
letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetővé tett dokumentáció letöltését a
dokumentáció részét képező, hiánytalanul kitöltött “Visszaigazoló lap”-nak +36 14766426 fax számra, vagy az
asztai.marta@oth.antsz.hu vagy a krillb@gmail.com e-mail címre történő megküldése igazolja.
VI.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ---
VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: ---
VI.3.5) Egyéb információk:
1) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlatához csatolni kell.
2) Az ajánlatok benyújtásának helye: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Projektigazgatóság, 1097 Budapest,
Albert Flórián út 3–6. D. épület (oldalsó lépcsőház) I. emelet
3) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a nevében
kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás
mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.

https://www.antsz.hu/projektek/
mailto:asztai.marta@oth.antsz.hu
mailto:krillb@gmail.com
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4) Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy
egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a
meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csatolt nyilatkozat akkor alkalmas joghatás kiváltására, ha
azt az Ajánlatkérő által elérhető adatok, valamint az ajánlatban becsatolt dokumentum (pl.: aláírási címpéldány,
meghatalmazás stb.) alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy személyek teszik.
6) Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az érintett gazdasági szereplő köteles benyújtani a
változásbejegyzési kérelmet (.XML fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű
másolatát.
7) Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja.
8) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban
meghatározott dokumentumot.
9) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
— A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint különösen az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,
— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e;
— a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint
— szükség szerint a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint.
10) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés –
részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell,
hogy szerepeljen.
11) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt
és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
12) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (1)–(3) bekezdésének
megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet.
13) Árfolyamok: a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra
a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján
érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
14) Ajánlattevők az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is
vegyék figyelembe az ajánlat elkészítése során: amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján
a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben
ajánlattevő, közös ajánlattevő alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58. § (3) bekezdésére tekintettel ezen
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szervezet csatolja be az ajánlati felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság
megléte egyértelműen megállapítható.
15) Ajánlattevők az ajánlati felhívás III.2.3) pont M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kr. 16.§ (1) bekezdés
szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy ajánlattevői referenciaösszesítő
nyilatkozatot csatoljanak a dokumentációban foglalt mintának megfelelően.
16) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja azzal, hogy
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő elrendel
újabb hiánypótlást, figyelemmel a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakra.
17) Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie,
hogy "eredeti példány” továbbá, hogy „AJÁNLAT-OTH-LABORESZKÖZÖK-KEOP”, valamint az „ajánlattételi
határidő előtt nem bontható fel” feliratot. Ajánlattevők az ajánlat elkészítésénél a Kbt. 61. § -ban foglaltaknak
megfelelően járjanak el. Az ajánlatok eredeti, papír alapú példányával mindenben megegyező elektronikus
másolati példányt 2 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén
az eredeti (papír alapú) példány az irányadó.
18) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy valamennyi nem
törölt pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlati felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha
valamely pénzforgalmi számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a
megszűnést igazoló okirat vagy a ajánlati felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt
igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely
pénzforgalmi számla, a gazdasági szereplő külön nyilatkozatban sorolja fel ezen bankszámláit. Amennyiben a
gazdasági szereplő nem tud az ajánlati felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési,
deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni
kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák
tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák
specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
19) Irányadó idő: a teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
20) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igényt nyújt be. Az ajánlatkérő a Kbt.
40. § (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem
fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül,
amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét. A
szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett projekt támogatási szerződésének megkötése. Amennyiben
a támogatási szerződés megkötésére a szerződéskötést követő 2 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés a
felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik. A támogatás felhasználásával kapcsolatos minden hazai és EU-s
ellenőrzést a nyertes ajánlattevő tűrni köteles.
21) Az ajánlati felhívás III.2.2) és a III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak. A szigorúbb alkalmassági pontok: P.1. és M.1.-M.2. pontokban előírt alkalmassági feltételek.
22) Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban
az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
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23) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként - valamennyi rész esetében - részletes műszaki leírást kell csatolnia
a megajánlott termékekről, amelyből az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában foglalt
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő a műszaki megfelelőséget az
ajánlattevő által, az ajánlat műszaki részeként becsatolt, a megjelölt típus gyártói prospektusa alapján ellenőrzi.
Amennyiben a becsatolt gyártói prospektus nem tartalmazza az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció
műszaki leírásában foglalt követelményekre vonatkozó adatokat, akkor gyártói nyilatkozat szükséges a
vonatkozó paraméterek teljesülésének igazolása érdekében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak új (nem
használt, nem felújított, nem demo) műszerek, eszközök, berendezések ajánlhatók meg.
24) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
25) Ajánlatkérő előírja, hogy az árak magukban kell, hogy foglalják a helyszínre történő leszállítás, installálás,
beüzemelés és ennek keretében a betanítás költségét is.
26) Ajánlatérő az I. II. és IV. sz. részek esetében a műszaki leírásban foglaltak szerint előírja, hogy a
megajánlott eszközök tekintetében a beüzemeléstől számított 24 hónap jótállási időt, és eszközönként eltérő
mértékű alkatrészellátást vár el, továbbá előírja, hogy ajánlattevő rendelkezzen olyan szervizháttérrel, mellyel a
megajánlott eszközök szervizelését a szerződés szerinti hibajavítási határidőknek megfelelően biztosítani tudja.
A jótállási idő alatti hibajavítás megkezdésének maximális idejét 3 munkanapban írja elő ajánlatkérő.
A III. sz. rész esetében az ajánlatkérő a funkcionalitás biztosítására 12 hónap jótállást ír elő.
27) Ajánlattevőnek - valamennyi rész tekintetében - ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlattételi határidő
lejártakor érvényes ISO 14001 szabványsorozat szerinti tanúsítványát vagy azzal egyenértékű rendszer
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítési határideje a felhívás II.3. pontjában
meghatározott határidő, de a szerződés véghatárideje 21.9.2015., vagyis ezen időponton nem nyúlhat túl
a szerződés teljesítésének véghatárideje. A jelen felhívás II.3. pontjában meghatározottak szerint azonban
ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
28) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidőt a Kbt. 83. § (6) bekezdésében
foglaltakra tekintettel határozta meg, figyelemmel arra, hogy jelen felhívás VI.3.2. pontjában foglaltak
értelmében a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül, elektronikus úton az
ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének
napjától.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdése
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
26.3.2015
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