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I. szakasz: Ajánlatkérő

II. szakasz: Tárgy

I.1) Név és címek
Országos Közegészségügyi Intézet 
AK05964 
Albert Flórián út 2‑6. 
Budapest 
1097 
Magyarország 
Kapcsolattartó személy: dr. Fülöp Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Telefon: +36 706031492 
E‑mail: office@drfulopzoltan.eu 
Fax: +36 14660705 
NUTS‑kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.antsz.hu

I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen:
https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku/kozbeszerzes/ajanlati_reszveteli_felhivasok/kozossegi_eljaras
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Országos Közegészségügyi Intézet 
AK05964 
Albert Flórián út 3/a. "C" épület 102. 
Budapest 
1097 
Magyarország 
Kapcsolattartó személy: Baranyi István szakmai beszerzési koordinátor 
Telefon: +36 14766407 
E‑mail: baranyi.istvan@oth.antsz.hu 
Fax: +36 14660705 
NUTS‑kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.antsz.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: https://e‑szigno.hu/letoltesek/

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:

Szűrési kitek és a vizsgálathoz (V) szüks. reagens készletek, g.kesztyűk, nejl. tasakok, légpárn. borítékok
száll., a V‑hoz szüks. diagnosztikai eszközök bizt. és szűrési egys. csomagok összeáll.

II.1.2) Fő CPV‑kód
33190000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

mailto:office@drfulopzoltan.eu?subject=TED
http://www.antsz.hu/
https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku/kozbeszerzes/ajanlati_reszveteli_felhivasok/kozossegi_eljaras
mailto:baranyi.istvan@oth.antsz.hu?subject=TED
http://www.antsz.hu/
https://e-szigno.hu/letoltesek/


II.1.4) Rövid meghatározás:
— a szűrési kitek és a vizsgálathoz szükséges reagens készletek szállítása, diagnosztikai eszközök
biztosítása (erőforrás szűrési kit K 12) ‑ műszaki leírás szerinti 1. résztevékenység (továbbiakban rt.), azaz
1.1‑1.5. részfeladat (továbbiakban rf.),
— gumikesztyű szállítása (erőforrás gumikesztyű K 12) ‑ műszaki leírás szerinti 2. rt., azaz a 2.1‑2.2 rf,
— simítózáras nejlon tasak szállítása (erőforrás: simítózáras nejlon tasak K 12) ‑ műszaki leírás szerinti 3.
rt., azaz a 3.1‑3.2 rf,
— légpárnás boríték elkészítése (erőforrás: nyomdai kivitelező K 12) ‑ műszaki leírás szerinti 4. rt., azaz a
4.1‑4.2 rf,
— szűrési egységcsomag készítése (erőforrás: szűrési egységcsomag készítő K 12) ‑ műszaki leírás szerinti
5. rt., azaz 5.1‑5.4. rf,
— szűrési egységcsomag kiszállítása a háziorvosi praxisoknak két részletben (erőforrás: szűrési
egységcsomag szállító K 12) ‑ műszaki leírás szerinti 6. rt., azaz 6.1‑6.2. rf.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
II.2.2) További CPV‑kód(ok)

33141625

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS‑kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Az ajánlattevő által az ajánlatában meghat., saját felügyelete alatt álló raktár.
Az OKI kémiai laboratóriuma 1097 Bp. Albert F. út 2‑6.
A Vevő által a „praxis címlista” dok.‑ban meghatározott praxisok.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az áruk paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
1.Rt.Szűrési kitek (SZK) és 600 000 db vizsgálathoz reagens készlet (RK) száll., diagnosztikai berendezés
(DB) bizt., használatának betan., működéséhez szüks. műszaki‑technikai feltételek folyamatos fenntart.
1.1 Rf.: 300 000 db SZK száll.
1.1.1 Rf. 100 000 db száll. a szerződés (SZ) hatályba lépésétől (HT) max60. napig, DE 1.1.1 Rf, 2.1 Rf, 3.1 Rf
és 4.1Rf csak egyszerre telj.
1.1.2 Rf. 100 000 db száll. SZ HT‑tól max. 120 napig, DE 1.1.2 Rf, 2.2 Rf, 3.2 Rf és 4.2 Rf csak egyszerre
telj.
1.1.3 Rf. 100 000 db száll. az egyedi megrendeléstől (EM) max. 60. napig, DE 1.1.3Rf, 2.3Rf, 3.3Rf és 4.3Rf
csak egyszerre telj.
1db SZK tart.: 2 db széklet mintagyűjtő tartályt (MT),1 db haszn. ut‑t.
1.2 Rf.: Immunkémiai székletvér RK, azaz az MT‑be levett minták vizsgálatához (V‑hez), továbbá a
kalibrációkhoz és minőségellenőrző mérésekhez (MM‑hez) anyagok száll. (600 000 db MT V‑re és a DB‑k
kalibrációja és MM‑hez szüks. menny. reagens, puffer, kalibráló, ellenőrző és tesztoldat) az OKI lab. részére
‑ SZ HT‑tól min. 60. naptól max. 2020. 06. 30‑ig foly.
CRC érz.: min. 60 %, max. 100 %, CRC fajl.: min. 85 %, max. 100 %, CRC poz. jósló érték: min. 0 %, max. 20
%, CRC + adv. adenoma poz. jósló ért. min. 30 % max. 100 %, CRC jósló ért. min. 85 % max. 100 %, (mind.
értéknél a javasolt μg HGB/g széklet cut‑off alk‑nál).
1.3Rf.: Az MT‑be gyűjtött minták V‑hoz szükséges DB‑k szállítása, üzembe hely. az OKI laborban az 1.2 Rf.
telj. egyidejűleg. Bizt. mérési kap.: analízis seb.: min.250 max.1000 minta/óra/DB. A DB‑k összkap.:
6000minta/nap vizsg. (napi 8 üzemórával). A DB‑k db: min. 2 db, max. 3 db. A DB‑k ugyanazon
metodikával és reagensekkel, fogyóanyagokkal és kiegészítőkkel működjenek. Minden DB azonos
gyártmányú és típusú legyen. A DB illeszkedjen az OKI info‑i rendszeréhez (külső, belső interface az OSZR
rendszerhez).
1.4Rf.: Az MT‑be gyűjtött minták V‑hoz szüks. DB‑k haszn. betan. (minden DB üzembe hely‑e esetén és a
tesztüzem után 1‑1 alk., a DB kezelését végző szakszemélyzetnek). A betan. kezdete: az 1.3 Rf‑ben jelzett
leszáll. után 10 napon belül.
1.5Rf.: A DB‑k működéséhez és az üzemszerűen zajló V‑k elvégzéséhez szükséges foly. fenntartható
műszaki‑technikai feltételek az 1.3Rf szerinti üzembe hely‑től, max2020/06/30‑ig.
2. Rt. 300 000 pár, M‑es méretű, egyszer használatos, nem steril, latex gumikesztyű száll.
2.1 Rf. 100 000 pár száll. az SZ HT‑tól max. 60. napig
2.2 Rf. 100 000 pár száll. az SZ HT‑tól max. 120. napig
2.3 Rf. 100000 pár száll. az EM‑től max. 60. napig
3. Rt. 300 000 db, A/5 méretű simítózáras nejlon tasak száll.
3.1 Rf. 100 000 db száll. az SZ HT‑tól max. 60. napig
3.2 Rf. 100 000 db száll. az SZ HT‑tól max. 120. napig
3.3 Rf. 100 000 db száll. EM‑től max60. napig
4. Rt. 300 000 db, A/8‑as méretű, légpárnás címzéssel ellátott boríték száll. és adatokkal történő ellát.
4.1 Rf. 100 000 db száll. az SZ HT‑tól max. 60. napig
4.2 Rf. 100 000 db száll. az SZ HT‑tól max. 120. napig



III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

4.3 Rf. 100 000 db szál. az EM‑től max. 60. napig
5. Rt.szűrési egységcsomag (SZE) készítés
5.1. Rf.A vastagbélszűrésekhez (VSZ) szüks. 100 000 db páciens egységcsomag (PE) összeáll. ‑ az SZ HT‑tól
max. 75. napig, DE 5.1 Rf és 5.2 Rf csak egyszerre telj.
5.2. Rf.A VSZ‑hez szükséges 100 000 db PE‑ből 2000 db SZE összeáll. ‑ 1 db SZE tart. 50 db PE‑t.
5.3. Rf.A VSZ‑hez szüks. újabb 100 000 db PE összeáll. ‑ az SZ HT‑tól max. 135. napig, DE 5.3 Rf és 5.4 Rf
csak egyszerre telj.
5.4. Rf.A VSZ‑hez szüks. újabb 100 000 db PE‑ből újabb 2000 db SZE összeáll.
5.5. Rf.A VSZ‑hez szüks. újabb 100 000 db PE összeáll. ‑ az EM‑től max. 75. napig, DE 5.5 Rf és 5.6 Rf csak
egyszerre telj.
5.6. Rf.A VSZ‑hez szüks. újabb 100 000 db PE‑ből újabb 2000 db SZE összeáll.
1db PE tart.: 2 db MT, 1 db haszn. utasítás, 1 pár gumikesztyű, 1 db boríték.
6. Rt. 6000 db SZE kiszáll. az ajánlatkérő által megadott háziorvosi praxisoknak ‑ (minden megyében
háziorvosi praxisarány eloszlásban).
6.1 Rf. 1‑1 db SZE kiszáll. 2000 praxisnak az SZ HT‑tól max. 90. napig
6.2 Rf. 1‑1 db SZE kiszáll. 2000 praxisnak az SZ HT‑tól max. 150 napig
6.3 Rf. 1‑1 db SZE kiszáll. 2000 praxisnak az EM‑től max. 90. napig

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium ‑ Név: 1. mintagyűjtő tartály minta stabilitási időtartama (nap) / Súlyszám: 19
Minőségi kritérium ‑ Név: 2.1 reagens stabilitás időtartama a felbontást követően (nap) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium ‑ Név: 2.2. reagens mérési tartomány nagysága (μg/g) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium ‑ Név: 2.3. reagens kalibrációs stabilitás időtartama (nap) / Súlyszám: 5
Ár ‑ Súlyszám: 100

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban: 30
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: EFOP‑1.8.1‑VEKOP‑15‑2016‑00001 számú, Komplex
népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt.

II.2.14) További információk
A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM
rendelet és 8/2003 (III.13.) ESzCsM rendelet az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről határozza
meg.

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:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt
áll. Ajánlatkérő (AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az AT‑t, AV‑t, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő GSZ‑t, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles igazolni a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1)‑(5) és (7) bekezdése és 3. §‑a
alapján:
Közös ajánlattétel esetén a közös AT‑k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Ha egy AT
az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványokat is benyújtja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett GSZ a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)‑e), g‑q) pontja,
illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a
kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A
formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén
a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.



Azon AV‑k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján AT‑nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1)‑(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV‑t.
Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ‑nek ezen adatbázisok
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben ‑ azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Korm.
rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás AT‑nek erre vonatkozó nyilatkozatát kell
csatolnia.
AK a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást kérést
küldhet ki.
A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT‑t megfelelő határidő tűzésével
felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények Korm. rendelet III. fejezetében foglaltak szerinti
igazolására.
A Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12‑16. § és 18. § szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően
kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel
a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően
nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra
figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT‑t hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
A kizáró okok igazolása körében benyújtott igazolások kiállítások igazolására a Korm. rend. 1. § (7) bek.
alkalmazandó.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ‑ valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek ‑ az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)‑(2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet alapján az EEKD‑ba
foglalt, cégszerűen által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő
részletes információk megadását.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben ‑ azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a
Korm. rendelet előírja.
A Kbt. 69. § (4)‑(7) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell
igazolnia:
Ajánlattevő csatolja a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napján
fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének
megfelelően kiállított, a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézmény nyilatkozata akkor minősül megfelelőnek, ha
tartalmazza legalább a következő adatokat: 1) a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézmény (a
nyilatkozat kiállítójának) neve; 2) az ajánlattevő pénzforgalmi számlaszáma(i), amely(ek)re a nyilatkozat
vonatkozik; 3) a nyilatkozatban szereplő pénzforgalmi számlá(k)ra vonatkozóan volt‑e 15 napot meghaladó
időtartamú sorbaállítás a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben.
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben megszűnt bankszámlákról nem
szükséges nyilatkozni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján a
“pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról” szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 2. § 25. pontja szerinti 15
napot meghaladó időtartamú sorbaállítás történt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított kettő évben.
Pft. 2. § 25. pontja értelmében sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára
érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba
helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett
fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről
állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.Figyelemmel arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltétel értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg annak (Kbt. 65. § (6) bekezdés).



IV. szakasz: Eljárás

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés és annak igazolása kapcsán az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdéseinek alkalmazására.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ‑ valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek ‑ az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)‑(2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet alapján az EEKD‑ba
foglalt, cégszerűen által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő nem kéri az EEKD IV. részében szereplő
részletes információk megadását.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági
feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell
tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
A Kbt. 69. § (4)‑(7) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell
igazolnia:
Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti áruszállításra irányuló szerződéseinek ismertetését.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény (szállítás) a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A közbeszerzés tárgya a jelen felhívás II.2.4 pontjában meghatározott szűrési kit szállítás.
A Korm. rendelet 22. § (1) bek. értelmében a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)‑c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
A referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági
minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi
adatokat.
A szerződést kötő másik fél,
A szállítás tárgya,
A szállítás mennyisége.
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), továbbá.
Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt‑e.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés és annak igazolása kapcsán az ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdéseinek alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben legalább egy, de akár több szerződésből származó szűrési kit és/vagy reagens
szállításra vonatkozó olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák szerint a szűrési kit és/vagy reagens
szállítás mennyisége elérte legalább a 300 000 db méréshez szükséges mennyiséget.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kés. kötbér (KB): Az ajánlattevő (AT) KB fiz‑re köteles, ha olyan okból, amelyért fel. a telj. hat‑t elmulasztja.
Mért. 0,5 %/ kés. nap; alap a résztelj‑re jutó nettó vételár; max. mért. a KB alap 20 %‑a. AK a KB‑re a Ptk.
6:186. §‑ban foglaltak szerint jogosult.
Hib. telj. KB: AT hibás telj‑e esetén a AK KB‑re jogosult, mért. 0,5 %/nap a hiba kijav‑ig; alapja a résztelj.‑e
jutó nettó vételár; max. mért. a KB alap 20 %‑a.
Meghiús. KB: A SZ AT‑nek felróható olyan okból, amiért felelős, beköv. AK ált. felmond., ill. eláll‑kor az AT
KB fiz‑re köteles. Összege a telj. ig‑gel nem érintett nettó vételár 20 %‑a.
Az ellenszolg. az EFOP‑1.8.1‑VEKOP‑15‑2016‑00001 számú projekt keretében 100,00 %‑ban EU‑s tám.‑
ból, elszám. HUF‑ban átutalással kerül kifizetésre, utófinan. AK előleget nem fiz.
Résszámlázás lehetséges, lásd SZ 6.6 pont. Fiz. hatidő: Ptk. 6:130. § (1)‑(2) bek. szerint. Teljig. Kbt. 135. §
(1) bek. szerint. Az ellenért. kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (5) és (6) bek‑t megfelelően alk. kell.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV.1) Meghatározás



VI. szakasz: Kiegészítő információk

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 30/03/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 29/05/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/03/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a. "C" épület 102.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá ‑ a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében ‑ a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. Egyebekben a Kbt. 68. § (4)‑
(6) bek. alkalmazandó.

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Az ajánlatban (alábbiakban A‑ban) csatolandó iratokat teljes körűen a közbesz. dok. tartalmazza (tartalma
Kbt. 3. § 21.pont).
Az A‑nak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AK előírja a Kbt. 66. §
(6) bek. a‑b) pont szerinti nyil. benyújtását (nemleges is). Kbt. 47. § (2) bek. alk., kiv. teljességi nyil., a nem
magyar nyelvű dok. esetén az AT ált. felelős fordítás csatolandó. A Kbt. 35. § (8) bek. 2. fordulata, 54. § és
75. § (2) bek. e) pont nem, de a Kbt. 81. § (4) és (5) bek alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u.
5.) lajstromszám: 706. AK az összegezésben a 2. hely. AT‑t is megjelöli A Kbt. 57. § (2) bek., 131. § (4) bek.
és 71. § (6) bek. második mondat alkalmazandó. Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bek. alkalmazandó +1 e‑
másolati pld benyújtandó (dok. II/6/f pont) Aláírási címpéldányra lásd dok. II/7 pont A‑hoz csatolandó a
321/2015 (X.30.) Korm. rend (Rend.) 13. § dok.‑kat (ha az eset fennáll, ellenkező esetben nemleges nyil.
csat). Rend. 30. § (4) bek. alkalmazandó, mert AK valamennyi alkalm. felt.‑nél szigorúbban állapította meg
az AT alkalmasságát (Rend. 28. § (3) min‑i szempontokhoz képest).
Az AK az ért‑nél a Kbt. 76. § (1) bek. c) pontja szerinti legjobb ár‑érték arány ért. szempontot alk.
pontskála: 1‑100. Minden képletben Pmax=100 és Pmin=1 és P=vizsgált ajánlati pont és Avizsgált=a
vizsgált ajánlat.
1. részszempont (RSZ): A termék 15‑30 C  közötti minta stabilitása (MS) egész naptári napban megadva.
MS<7 nap, vagy 10 % feletti HGB konc. csökkenés érvénytelen. A leghosszabb MS a legkedvezőbb.
Alegkedvezőbb: a leghosszabb mintastabilitásra irányuló ajánlat.
Alegkedvezőtlenebb: a 7 napos minta stabilitás.
Képlet: P= (Avizsgált ‑ Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb ‑ Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax ‑ Pmin) +
Pmin.
2.1 RSZ: A termék felbontás utáni stabilitása (FKS) az analizátorban 2‑8 C ‑on tartva egész naptári napban
megadva. FKS < 7 nap érvénytelen. A leghosszabb FKS a legkedvezőbb.
Alegkedvezőbb: a leghosszabb stabilitásra irányuló ajánlat.
Alegkedvezőtlenebb: a 7 napos stabilitás.
Képlet: P= (Avizsgált ‑ Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb ‑ Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax ‑ Pmin) +
Pmin.

o

o



2.2 RSZ: A termék mérési tartomány (MT) alsó és felső értékei 0‑tól eltérő pozitív számokkal két tizedesig,
(MT AFH), μg/g‑ban kifejezve. Az MT AFH min. teljesítendő értéke: 10‑100 μg/g. A MT nagyságát a MT
felső értékéből az alsó érték kivonásával kell meghatározni. A legnagyobb MT a legkedvezőbb.
Alegjobb: a legszélesebb tartományra irányuló ajánlat.
Képlet: P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax‑Pmin)]+Pmin.
2.3. RSZ: A termék kalibrációs stabilitása (KS) egész naptári napban megadva. KS < 1 nap érvénytelen. A
leghosszabb KS a legkedvezőbb.
Alegjobb: a leghosszabb stabilitásra irányuló ajánlat.
Képlet: P=[(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax‑Pmin)]+Pmin.
3. RSZ: Az AK számára a legalacsonyabb nettó ajánlati ár a legjobb.
Alegjobb: a legalacsonyabb árra irányuló ajánlat.
Képlet: P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax‑Pmin)]+Pmin.
Össz: Σ(részszempont pontszámok(2.1‑3) * súlyszámok(2.1‑3)) egészre kerekítve. Nyertes AT =
legmagasabb pontszám. Összegzésben a 2. h. AT megjelölésre kerül.
Az AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Indokolás: SZ. spec. jellegéhez kapcs. körülmény: az
egyes RT‑k és RSZ‑k egymásra épülnek rendkívül rövid határidőkkel. Ha az egyes RT‑kel és RSZ‑kel
kapcsolatban más GSZ‑szel kell a SZ‑t végrehajtani, akkor a telj‑ek irányítása, ellenőrzése és a SZ‑szegések
kezelése ellehetetlenülne.
2. A besz. tárgyához kapcs. körülmény, hogy az RT‑k részekre bonthatósága látszólagos, mert a teljes
beszerzés költsége alapján az SZK‑k + RK szállítása + DB biztosítása = 90 %. A részajánlattétel nem
jelentené a verseny val. kiterjesztését, mert PE + SZE összeállítása más AT‑k általi biztosítása nem volna
költséghatékony, azaz a beszerzési 10 %‑nál is kisebb részei esetében való önálló ajánlattétel biztosítása
valóságosan nem szolgálná új GSZ‑ek piacra lépését.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága 
Riadó u. 5. 
Budapest 
1026 
Magyarország 
Telefon: +36 18828594 
E‑mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax: +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága 
Riadó u. 5. 
Budapest 
1026 
Magyarország 
Telefon: +36 18828594 
E‑mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
19/02/2018
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