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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131402-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2015/S 075-131402

Országos Tisztifőorvosi Hivatal, AK05987, Albert Flórián út 2–6., Címzett: Srágli Attila, projektigazgató, Budapest
1097, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 14761100-1287. Fax:  +36 14766426. E-mail: sragli.attila@oth.antsz.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.3.2015, 2015/S 63-110434)

 
Tárgy:
CPV:38000000, 38433000, 38432200, 38300000, 38410000, 33152000, 48180000, 35126000, 34144000
Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
Spektrométerek
Kromatográfok
Mérőeszközök
Mérőkészülékek
Inkubátorok
Orvosi szoftvercsomag
Vonalkód-leolvasó berendezés
Különleges célú gépjárművek
A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:
I. rész: Labortechnikai készülékek és eszközök 1. (központi laborok)
Sorsz. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi
(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 1db -
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 -
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18. H2O2 alapú légtér fertőtlenítő készülék db 1 -
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 -
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)
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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 -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 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
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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.
III.2.3.
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.
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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.
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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
7.5.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
7.5.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
7.5.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
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.
VI.3) További információk:
—.
Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:
I. rész: Labortechnikai készülékek és eszközök 1. (központi laborok)
Sorsz. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi
(db) eltérés % (db)
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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 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 -
34. Levegő mintavevő 2 db -50 % (-1 db)
35. Denzitométer (sejtszuszpenzió turbiditásának mérése) 1 db -
36. 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 -
45. ELISA olvasó 3 db -33,33 % (-1 db)
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46. ELISA mosó 3db -33,33 % (-1 db)
47. Kis kapacitású centrifuga 2db -50 % (-1 db)
48. Minicentrifuga 2db -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 4 db -50 % (-2 db)
2. Egyszeres quadrupol gázkromatográf/tömegspektrométer 4 db -50 % (-2 db)
3. Folyadékkromatográf DAD, FLD detektorokkal, MS Single quadrupollal 5 db -40 % (-2 db)
4. Szilárdfázisú extrakciós rendszer (SPE) 5 db -40 % (-2 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 5 db -20 % (-1 db)
8. Soxhlet-féle zsírkivonó készülék 4 db -50 % (-2 db)
9. Szabályozható fordulatszámú kémcsőrázó 4 db -25 % (-1 db)
10. Körkörös síkrázó 100 ml - 1 000 ml-es lombikokhoz 4 db -25 % (-1 db)
11. Tartórudas síkrázó 1L-es mintatartó üvegekhez 4 db -25 % (-1 db)
12. Asztali pH és vezetőképesség mérő 4 db -25 % (-1 db)
13. Hordozható pH mérő 5 db -20 % (-1 db)
14. Teleszkópos flakonos mintavevő 5 db -20 % (-1 db)
15. Folyadékadagoló diszpenzer 5 db -20 % (-1 db)
16. Táramérleg (kémiai vizsgálatokhoz) 5 db -20 % (-1 db)
17. Blokk termosztát változtatható fűtőblokkal kémcsövekhez mintabepárláshoz 6 db -16,66 % (-1 db)
18. Mintakoncentráló egység termoblokkhoz 6 db -16,66 % (-1 db)
19. Állítható folyadék adagolók szerves oldószerhez 10 db -10 % (-1 db)
20. Állítható folyadék adagolók savakhoz, lúgokhoz 20 db -5 % (-1 db)
21. Automata titrátor 10 db -10 % (-1 db)
22. Automata büretta 10 db -10 % (-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)
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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
18. PCR kabinet 1 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.
III.2.3.
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:
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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: labortechnikai készülékek, eszközök, berendezések, a III. rész tekintetében: a jelen ajánlati felhívás
II.2.1. pontjában a III. részben feltüntetett 1-4. tételek közül legalább két típusú rendszer vagy szoftver, 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 ISO9001 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. és II. rész tekintetében: legalább nettó 250 000 000 HUF értékben a közbeszerzés tárgya (labortechnikai
készülékek, eszközök, berendezések) 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 rendszer vagy szoftver) szerinti szállításra
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
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 MSZEN 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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
8.5.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
8.5.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
8.5.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
27) Ajánlattevőnek – valamennyi rész tekintetében – ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártakor
érvényes ISO 14001 szabványsorozat szerinti tanúsítványát vagy azzal egyenértékű rendszerbiztosítása érdekében tett
intézkedéseinek bemutatását.
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Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítési határideje a felhívás II.3. pontjában meghatározott
határidő (80 nap), melyet azonban a szerződés hatályba lépésének napjától kell figyelembe venni, de a szerződés
véghatárideje ekkor sem lehet hosszabb, mint 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.
VI.3) További információk:
29) A műszaki leírás keretében kéri Ajánlatkérő a megajánlott eszközök beüzemeléséhez esetlegesen szükséges –
Ajánlatkérő által biztosítandó – feltételeket (eszközönként külön-külön) megjelölni. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg
beüzemelési feltételt, akkor úgy tekinti Ajánlatkérő, hogy az eszköz nem igényel speciális helykialakítást.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
1. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás módosításával összhangban módosítja az ajánlati dokumentációt a következők szerint:
1.1. ajánlattételi dokumentáció 1/1 sz. melléklete (részletes kereskedelmi ajánlat):
— az I. rész 36. tételének neve módosult („Gradiens PCR”-ről „PCR”-re);
— a II. rész 1-4., illetve 7-22. tételei esetében a mennyiség (db), illetve az eltérés % ill. db módosult;
— a IV. részben az eszközlista kiegészült egy új tétellel „18. PCR kabinet 1 db”.
1.2. ajánlattételi dokumentáció 1. Függelék (Műszaki leírás):
— „4. A beszerzés tárgya” pontban az I. rész 36. tételének neve módosult („Gradiens PCR”-ről „PCR”-re); a II. rész 1-4.,
illetve 7-22. tételei esetében a mennyiség (db), illetve az eltérés % ill. db módosult; a IV. részben az eszközlista kiegészült
egy új tétellel „18. PCR kabinet 1 db”;
— „5. Műszaki követelmények” pontban az 5.1.36 alpont címe módosult („Gradiens PCR”-ről „PCR”-re); 5.4.19 számmal
új alpont került be a PCR kabinet-re vonatkozó műszaki követelményekkel; az „5.5 Egyéb követelmények” pontban az
„5.4.2.-5.4.18.” alpont hivatkozások „5.4.2-5.4.19.”-re módosultak (összesen két helyen).
— a Függelék 2. számú „Szállítási mátrix” mellékletében: a „Labor1_Budapest” munkalapon a 36. sorszámú tétel
megnevezése módosult („Gradiens PCR”-ről „PCR”-re); a „Labor2_Területi laborok” munkalapon az 1-4. és a 7-22.
sorszámú tételek esetében többlet igényként bekerültek a budapesti Kormányhivatalnál működő regionális laboratórium
részére szállítandó mennyiségek, illetve ennek a változásnak megfelelően módosult ezeknek a tételeknek a maximálisan
szállítandó mennyisége (db) is.
1.3. Az ajánlattételi dokumentáció 8. oldal II. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK fejezetben a hivatkozott Word illetve
Excel fájlok közül az „AD_OTH_1_FUGG_MUSZAKI_LEIRAS” „AD_OTH_1_FUGG_MUSZAKI_LEIRAS_mod”-
ra, az „AD_OTH_1_FUGG_MUSZAKI_LEIRAS_2SZ_MELLEKLET_SZALLITASI_MATRIX” pedig
„AD_OTH_1_FUGG_MUSZAKI_LEIRAS_2SZ_MELLEKLET_SZALLITASI_MATRIX_mod”-ra módosul.
1.4. Az ajánlattételi dokumentáció 2. függelék (szerződés-tervezet) 1.5. pontja módosul az alábbiak szerint:
eredeti szöveg:
1.5. Teljesítési határidő: 21.9.2015., valamennyi, a jelen szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett eszközök
leszállítása, installálása és beüzemelése tekintetében. A beüzemelés tartalmazza az Eszközök működtetésének
betanítását. Megrendelő előteljesítést elfogad.
módosított szöveg:
1.5. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő 80. nap, de nem később, mint 21.9.2015., valamennyi, a
jelen szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett eszközök leszállítása, installálása és beüzemelése tekintetében. A
beüzemelés tartalmazza az Eszközök működtetésének betanítását. Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A módosított dokumentáció
térítésmentesen, teljes terjedelmében elektronikus úton közvetlenül hozzáférhető Ajánlatkérő honlapján (https://
www.antsz.hu/projektek/). A módosított dokumentáció letöltése az eljárásban való érvényes ajánlattétel feltétele

https://www.antsz.hu/projektek/
https://www.antsz.hu/projektek/
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(Ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről). A módosított dokumentációt ajánlattevőnként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie a Kbt. 49. § (6)
bekezdésében foglaltakkal összhangban. Az elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetővé tett módosított dokumentáció
letöltését a módosított dokumentáció részét képező, hiánytalanul kitöltött „Visszaigazoló lap”-nak +36 14766426 fax
számra, vagy azasztai.marta@oth.antsz.hu vagy a krillb@gmail.com e-mail címre történő megküldése igazolja. Azon
gazdasági szereplők részéről, akik már korábban letöltötték a dokumentációt és a „Visszaigazoló lap”-ot az előző
mondatban jelzett cím valamelyikére megküldték, a módosított dokumentum letöltését igazolni nem szükséges. Ezen
gazdasági szereplők a módosított ajánlati dokumentációt – azon túl, hogy az térítésmentesen, teljes terjedelmében
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhető Ajánlatkérő honlapján (https://www.antsz.hu/projektek/) – ajánlatkérő e-
maliben és postai úton (CD alapon) is megküldi.

mailto:azasztai.marta@oth.antsz.hu
mailto:krillb@gmail.com
https://www.antsz.hu/projektek/

