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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86839-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi reagensek
2015/S 050-086839

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
AK02494
Lehel utca 59.
Kapcsolattartási pont(ok): Anyaggazdálkodási – Közbeszerzési és Logisztikai Osztály, 16. épület fsz. 1.
Címzett: Nikolettiné dr. Tóth Éva
1135 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14529405-2246
E-mail: nikolettinedrte@nyiro-opai.hu
Fax:  +36 13202883
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.nygy-opai.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Dobsa Bt.
Béke u. 39.
Címzett: Dobsa Sándor, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
2111 Szada
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 304140230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax:  +36 27620183
Internetcím: www.dobsa.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dobsa Bt.
Béke u. 39.
Címzett: Dobsa Sándor, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
2111 Szada
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 304140230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax:  +36 27620183
Internetcím: www.dobsa.hu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86839-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:nikolettinedrte@nyiro-opai.hu
www.nygy-opai.hu
mailto:kozbeszerzes@dobsa.hu
www.dobsa.hu
mailto:kozbeszerzes@dobsa.hu
www.dobsa.hu
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Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

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:
Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták
kihelyezésével.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja
A teljesítés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59.
NUTS-kód HU101

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
Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével
(szállítási szerződés).

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

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

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:
1. rész: hematológiai vizsgálatok
— hematológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és oldatok szállítása
automata készülék kihelyezésével,
— az ajánlattevő választása szerint 1 db, az ajánlatkérő tulajdonában levő (Sysmex XT2000i) hematológiai
automatával azonos gyártmányú és mérési elvű analizátor vagy 2 db, azonos típusú, azonos paraméterekkel
rendelkező hematológiai automata kihelyezése,
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— vizsgálati igény 24 hónapra: 45 000 vérkép
2. rész: klinikai kémiai vizsgálatok
— a klinikai kémia vizsgálatokhoz szükséges reagensek kalibrálók, kontrollok és oldatok szállítása, a
vizsgálati folyamathoz szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása, az eszközök karbantartásának és a
hibaelhárításának folyamatos biztosítása,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 482 650 vizsgálat,
— 1 db kilendülő fejes hűthető centrifuga min. 60 vérvételi cső centrifugálására,
— 2 db új, azonos típusú, azonos paraméterekkel rendelkező diszkrét üzemű analizátor, ISE egységgel,
— 1 db lítium ionmérő (külön ion szelektív készülékként, vagy a klinikai kémiai automatába integrálva),
— 1 db hemoglobin-A1c mérésére alkalmas készülék kihelyezésével (külön célkészülékként, vagy a klinikai
kémiai automatába integrálva),
— 1 db 1 400 literes hűtővitrin reagensek tárolására.
3. rész: immunkémiai vizsgálatok
— immunkémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok
szállítása automata készülékek kihelyezésével,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 36 040 db,
— 1 db immunkémiai automata,
— 1 db 1400 literes hűtővitrin reagensek tárolására.
4. rész: hemosztázis vizsgálatok
— véralvadási vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok szállítása
automata készülékek kihelyezésével,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 28 000 db,
— 2 db, azonos gyártótól származó, reagensek tekintetében teljesen kompatibilis készülék kihelyezése,
5. rész: vércsoport szerológiai vizsgálatok
— laboratóriumi vércsoport meghatározások és ellenanyag-szűrési vizsgálatok végzéséhez szükséges
reagensek, kontrollok, egyéb oldatok, fogyóanyagok és sejt szuszpenziók szállítása az ajánlatkérő tulajdonában
lévő ACT 24 és/vagy Dia-MED készülékekkel végzett vizsgálatokhoz,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 26 000 vizsgálat.
6. rész: Gél-kártyás vércsoport szerológiai vizsgálatok
— gél kártyán történő laboratóriumi vércsoport meghatározások és ellenanyag-szűrési vizsgálatok végzéséhez
szükséges reagensek, kontrollok, egyéb oldatok, fogyóanyagok és sejt szuszpenziók szállítása az ajánlatkérő
tulajdonában lévő Dia-Med rendszeren végzett vizsgálatokhoz,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 4 800 vizsgálat
7. rész: általános vizelet, vizeletüledék és terhességi teszt vizsgálatok
— Általános vizeletvizsgálatok, vizeletüledék és terhességi vizsgálatok tesztcsíkkal történő vizsgálatához
szükséges reagensek, kontrollok és fogyóanyagok szállítása, kiértékelő automata kihelyezésével,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 20 000 általános vizelet és 20 000 üledék vizsgálat, 250 terhességi teszt,
8. rész: mikrobiológiai vizsgálatok
— mikrobiológiai vizsgálatok kivitelezésének biztosítása táptalajok tesztek és egyéb reagensek, fogyóanyagok,
segédeszközök szállításával, 0.5 McFarland sűrűség mérésére alkalmas műszer kihelyezése,
— mennyiség 24 hónapra: 41 500 db petricsésze, 13 500 cső, 8 készlet, 4 flakon, 2 doboz, 2 870 teszt, 143 500
db egyéb
9. rész: hemokultúra vizsgálatok
— hemokultúra vizsgálatok kivitelezésének biztosítása az ajánlatkérő tulajdonában lévő BACTEC 9050
automatával végzett vizsgálatokhoz,
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— vizsgálati igény 24 hónapra: 2 400 palack
10. rész: luesz szerológiai szűrővizsgálat
— Luesz szerológiai szűrővizsgálatokhoz szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok
szállítása, szükség esetén mérőműszer kihelyezésével,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 2 500 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat, 1 500 Treponema specifikus
teszt
— amennyiben a Treponema specifikus teszt leolvasásához mérőműszer szükséges, annak kihelyezését is
magában foglalja a beszerzés tárgya.
11. rész: coeliakia diagnosztika
— a lisztérzékenység diagnózisához szükséges reagensek szállítása a vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges
automata kihelyezésével,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 2 000 db teszt
12. rész: vér székletből történő kimutatása
— vér székletből történő kémiai illetve immunkémiai módszerrel történő kimutatására alkalmas reagensek,
kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok szállítása
— vizsgálati igény 24 hónapra: 3 600 db teszt
13. rész: narkotikumok kimutatása gyorsteszttel
— narkotikumok kimutatását szolgáló, leolvasóberendezést nem igénylő gyorstesztek szállítása,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 500 db teszt
— minimálisan az alábbi narkotikumok kimutatása: cocain, amphetamin, metamphetamin, tetrahydrocannabiol,
phencyclidin, barbiturát, morfin és származékai, benzodiazepinek
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

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

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Hematológiai vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

Hematológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és oldatok szállítása 24
hónapra automata készülék kihelyezésével (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— az ajánlattevő választása szerint 1 db, az ajánlatkérő tulajdonában levő hematológiai automatával azonos
gyártmányú és mérési elvű analizátor (Sysmex XT2000i) vagy 2 db, azonos típusú, azonos paraméterekkel
rendelkező hematológiai automata kihelyezése,
— vizsgálati igény 24 hónapra: 45 000 vérkép
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
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A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 2
Elnevezés: Klinikai kémiai vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

A klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek kalibrálók, kontrollok és oldatok szállítása 24 hónapra,
a vizsgálati folyamathoz szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása, az eszközök karbantartásának és a
hibaelhárításának folyamatos biztosítása (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 482 650 vizsgálat,
— 1 db kilendülő fejes hűthető centrifuga min. 60 vérvételi cső centrifugálására,
— 2 db új, azonos típusú, azonos paraméterekkel rendelkező diszkrét üzemű analizátor, ISE egységgel,
— 1 db lítium ionmérő (külön ion szelektív készülékként, vagy a klinikai kémiai automatába integrálva),
— 1 db hemoglobin-A1c mérésére alkalmas készülék kihelyezésével (külön célkészülékként, vagy a klinikai
kémiai automatába integrálva),
— 1 db 1400 literes hűtővitrin reagensek tárolására.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 3
Elnevezés: Immunkémiai vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

Immunkémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok szállítása
24 hónapra automata készülékek kihelyezésével (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 36 040 db,
— 1 db immunkémiai automata,
— 1 db 1400 literes hűtővitrin reagensek tárolására.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 4
Elnevezés: Hemosztázis vizsgálatok
1) Rövid meghatározás
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Véralvadási vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok szállítása 24
hónapra automata készülékek kihelyezésével (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 28 000 db,
— 2 db, azonos gyártótól származó, reagensek tekintetében teljesen kompatibilis készülék kihelyezése,
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 5
Elnevezés: Vércsoport szerológiai vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

Laboratóriumi vércsoport meghatározások és ellenanyag-szűrési vizsgálatok végzéséhez szükséges
reagensek, kontrollok, egyéb oldatok, fogyóanyagok és sejt szuszpenziók szállítása az ajánlatkérő tulajdonában
lévő ACT 24 és/vagy Dia-MED készülékekkel végzett vizsgálatokhoz (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 26 000 vizsgálat.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 6
Elnevezés: Gél-kártyás vércsoport szerológiai vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

Gél kártyán történő laboratóriumi vércsoport meghatározások és ellenanyag-szűrési vizsgálatok végzéséhez
szükséges reagensek, kontrollok, egyéb oldatok, fogyóanyagok és sejt szuszpenziók szállítása 24 hónapra az
ajánlatkérő tulajdonában lévő Dia-Med rendszeren végzett vizsgálatokhoz (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 4 800 vizsgálat
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről

Rész száma: 7
Elnevezés: Általános vizelet, vizeletüledék és terhességi teszt vizsgálatok
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1) Rövid meghatározás
Általános vizeletvizsgálatok, vizeletüledék és terhességi vizsgálatok tesztcsíkkal történő vizsgálatához
szükséges reagensek, kontrollok és fogyóanyagok szállítása 24 hónapra, kiértékelő automata kihelyezésével
(szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 20 000 általános vizelet és 20 000 üledék vizsgálat, 250 terhességi teszt;
— 1 db kiértékelő automata.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 8
Elnevezés: Mikrobiológiai vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

Mikrobiológiai vizsgálatok kivitelezésének biztosítása táptalajok tesztek és egyéb reagensek, fogyóanyagok,
segédeszközök szállításával 24 hónapra, 0.5 McFarland sűrűség mérésére alkalmas műszer kihelyezése
(szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— 1 db 0.5 McFarland sűrűség mérésére alkalmas műszer kihelyezése,
— mennyiség 24 hónapra: 41 500 db petricsésze, 13 500 cső, 8 készlet, 4 flakon, 2 doboz, 2 870 teszt, 143 500
db egyéb.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről

Rész száma: 9
Elnevezés: Hemokultúra vizsgálatok
1) Rövid meghatározás

Hemokultúra vizsgálatokhoz szükséges palackok szállítása 24 hónapra az ajánlatkérő tulajdonában lévő
BACTEC 9050 automatával végzett vizsgálatokhoz (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 2400 palack
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.
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Rész száma: 10
Elnevezés: Luesz szerológiai szűrővizsgálat
1) Rövid meghatározás

Luesz szerológiai szűrővizsgálatokhoz szükséges reagensek, kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok szállítása
24 hónapra, szükség esetén mérőműszer kihelyezésével (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 2 500 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat, 1 500 Treponema specifikus
teszt;
— amennyiben a Treponema specifikus teszt leolvasásához mérőműszer szükséges, annak kihelyezését is
magában foglalja a beszerzés tárgya.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 11
Elnevezés: Coeliakia diagnosztika
1) Rövid meghatározás

A lisztérzékenység diagnózisához szükséges reagensek szállítása 24 hónapra a vizsgálatok kivitelezéséhez
szükséges automata kihelyezésével (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500, 38434500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 2 000 db teszt;
— a vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges automata.
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 12
Elnevezés: Vér székletből történő kimutatása
1) Rövid meghatározás

Vér székletből történő kémiai illetve immunkémiai módszerrel történő kimutatására alkalmas reagensek,
kalibrálók, kontrollok és egyéb oldatok szállítása 24 hónapra (szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 3 600 db teszt
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
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5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

Rész száma: 13
Elnevezés: Narkotikumok kimutatása gyorsteszttel
1) Rövid meghatározás

Narkotikumok kimutatását szolgáló, leolvasóberendezést nem igénylő gyorstesztek szállítása 24 hónapra
(szállítási szerződés).

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696500

3) Mennyiség
— vizsgálati igény 24 hónapra: 500 db teszt
— minimálisan az alábbi narkotikumok kimutatása: cocain, amphetamin, metamphetamin, tetrahydrocannabiol,
phencyclidin, barbiturát, morfin és származékai, benzodiazepinek
Az itt, illetve a műszaki leírásban részletezett mennyiségek legfeljebb –20 %-kal eltérhetnek.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről
A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM
rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti CE jelöléssel.

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett reagensek nettó értékének 3 %-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő az 1-4., 7-8., valamint a 10-11. részek szerinti
automatá(ka)t (készülékeket) a szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül nem helyezi üzembe,
meghiúsulás következik be. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott részre tett nettó ajánlati ár 10 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlák befogadása és kiegyenlítése a teljesítési igazolás kiállítása mellett, a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél által kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg a nyertes
ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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:
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— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll,
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2–11. §-ai szerint és az ajánlati dokumentációban
meghatározottaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá,
illetve az ajánlatkérő az ott meghatározottak szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.
Az ajánlattevő a Kr. 2. § j) illetve 4. § g) pontja szerint köteles eljárni annak igazolására, hogy nem tartozik a
Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkoznia kell az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014-án közzétett „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”,, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság
1.6.2012-jén közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója 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 útmutatóira.
A kizáró okok kapcsán becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás
feladásának dátuma.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1) Az ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőknek ) a Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
P.2) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek ) a Kr. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint részenként
nyilatkoznia kell az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (az adott rész tárgyával
azonos reagensek szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek
teljesítése érdekében. A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 14. § (3) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 55. § (6)
bekezdés c) pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Ajánlattevő alkalmas, ha a saját vagy jogelődje mérleg szerinti
eredménye az utolsó három lezárt üzleti évből legalább egy évben nem volt negatív.
A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel
mértéke: ajánlattevő alkalmas, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (az adott rész tárgyával
azonos reagensek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri
vagy meghaladja a 2., 3. és 8. részek esetében a 10 000 000 HUF-ot, az 1., 4–7., 9. és 11. részek esetében az
1 000 000 HUF-ot, a 10. és 12–13. részek esetében az 400 000 HUF-ot.
P.2) Az adott rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából (az adott rész tárgyával azonos reagensek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele összesen nem éri el a 2., 3. és 8. részek esetében a 10 000 000 HUF-ot, az 1., 4-7., 9.
és 11. részek esetében az 1 000 000 HUF-ot, a 10. és 12–13. részek esetében az 400 000 HUF-ot.
A P.1)–P.2) jelű követelmények tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek ) a Kr. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint részenként
ismertetnie és a 16. § (1)–(2) bekezdései szerint igazolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Folyamatban lévő szállítás
esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak az alkalmasság
minimumkövetelményeit ki kell elégítenie. Az ajánlattevő az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához
készítsen egy referenciaösszesítő nyilatkozatot a kormányrendeletben foglalt tartalommal.
M.2) Csak a 6. és 8. rész esetében: a Kr. 15. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlathoz csatolni kell
valamennyi megajánlott, tanúsítás köteles IVD eszközöknek/reagensnek az EU IVD Direktívájának megfelelő,
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Orvostechnikai Igazgatóság által kiadott
igazolás egyszerű másolatait.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek
teljesítése érdekében. A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Az adott rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben nem rendelkezik
a) a 2., 3. és 8. rész esetében: legalább 1-1 db, a 2. rész esetében klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges
reagensek, a 3. rész esetében immunkémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, a 8. rész esetében
mikrobiológiai vizsgálatokhoz táptalajok szállítására vonatkozó olyan referenciával, amelyben a vizsgálatok
végzésére alkalmas automata (készülék) kihelyezésére is sor került, és amelynek a szerződéses értéke
részenként eléri vagy meghaladja a 10 000 000 HUF+áfa összeget (a követelmény több szerződéssel is
igazolható);
b) az 1., 4-7., 9. és 11. rész esetében: legalább 1-1 db, az 1. rész esetében hematológiai vizsgálatok
végzéséhez szükséges reagensek, a 4. rész esetében véralvadási vizsgálatok végzéséhez szükséges
reagensek, az 5. rész esetében laboratóriumi vércsoport meghatározások és ellenanyag-szűrési vizsgálatok
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végzéséhez szükséges reagensek, a 6. rész esetében gél kártyán történő laboratóriumi vércsoport
meghatározások és ellenanyag-szűrési vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, a 7. rész esetében
általános vizeletvizsgálatok, vizeletüledék és terhességi vizsgálatok tesztcsíkkal történő vizsgálatához
szükséges reagensek, a 9. rész esetében hemokultúra vizsgálatokhoz szükséges palackok, a 11. rész esetében
a lisztérzékenység diagnózisához szükséges reagensek szállítására vonatkozó referenciával, és amelynek a
szerződéses értéke részenként eléri vagy meghaladja az 1 000 000 HUF+áfa összeget (a követelmény több
szerződéssel is igazolható);
c) a 10. és 12-13. rész esetében: legalább 1-1 db, a 10. rész esetében Luesz szerológiai szűrővizsgálatokhoz
szükséges reagensek, a 12. rész esetében vér székletből történő kémiai illetve immunkémiai módszerrel történő
kimutatására alkalmas reagensek, a 13. rész esetében narkotikumok kimutatását szolgáló, leolvasóberendezést
nem igénylő gyorstesztek szállítására vonatkozó referenciával, és amelynek a szerződéses értéke részenként
eléri vagy meghaladja aí 400 000 HUF+áfa összeget (a követelmény több szerződéssel is igazolható).
M.2) Csak a 6. és 8. rész esetében: az adott rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik
megajánlott, tanúsítás köteles IVD eszköz/reagens nem rendelkezik az EU IVD Direktívájának megfelelő
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Orvostechnikai Igazgatóság által kiadott
igazolással.
Közös ajánlattevők az M.1) és M.2) jelű követelménynek együttesen is megfelelhetnek.

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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. 1-4. és 8. részek vonatkozásában - 1. részszempont: Ajánlati ár (bruttó HUF). Súlyszám 60
2. 1. rész vonatkozásában - 2. részszempont: Az előírtnál nagyobb mérési teljesítmény (minta/óra). Súlyszám 5
3. 2. rész vonatkozásában - 2. részszempont: Az előírtnál nagyobb mérési teljesítmény (mérés/óra). Súlyszám 5
4. 3. rész vonatkozásában - 2. részszempont: Az előírtnál nagyobb mérési teljesítmény (teszt/óra). Súlyszám 5
5. 4. rész vonatkozásában - 2. részszempont: Az előírtnál nagyobb mérési teljesítmény (PT/APTI szimultán
mérése). Súlyszám 5
6. 1-4. részek vonatkozásában - 3. részszempont: Minták és reagensek vonalkódos azonosításának lehetősége
(IGEN/NEM). Súlyszám 5
7. 1-4. részek vonatkozásában - 4. részszempont: A készülék karbantartása, teljes körű hibaelhárítással, direkt
internetes szervizkapcsolattal, állandó telefonos asszisztenciával (IGEN/NEM). Súlyszám 10
8. 8. rész vonatkozásában - 2. részszempont: Táptalajok lejárati ideje (nap). Súlyszám 10
9. 8. rész vonatkozásában - 3. részszempont: Táptalajokon rövid név, sorozatszám, lejárati idő feltüntetése.
Súlyszám 12
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10. 8. rész vonatkozásában - 3.1 alszempont: Táptalajokon rövid név feltüntetése (IGEN/NEM). Súlyszám 4
11. 8. rész vonatkozásában - 3.2 alszempont: Táptalajokon sorozatszám feltüntetése (IGEN/NEM). Súlyszám 4
12. 8. rész vonatkozásában - 3.3 alszempont: Táptalajokon lejárati idő feltüntetése (IGEN/NEM). Súlyszám 4
13. 8. rész vonatkozásában - 4. részszempont: Identifikálásnál 4-nél kevesebb járulékos reagens (IGEN/NEM).
Súlyszám 8
14. 8. rész vonatkozásában - 5. részszempont: Táptalajok azonnal felhasználható kicsomagolásban (IGEN/
NEM). Súlyszám 10
15. 5-7. és 9-13. részek vonatkozásában - 1. részszempont: Ajánlati ár (bruttó HUF). Súlyszám 1

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:
D 174/15

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: 27.4.2015 - 09:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 25 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági
szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése
szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A fenti összeg
áfa-mentes, és részenként értendő. A dokumentáció árát a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történő
szerződéskötés napjáig köteles megfizetni az ajánlatkérő 11784009-15493125-00000000 sz. számlájára.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.4.2015 - 09:00

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: 27.4.2015 - 9:00
Hely:
1135 Budapest, Lehel u. 59., 16. épület, fszt.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint az ajánlatok
felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek képviselői, valamint
személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1) Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: az ajánlatkérő a
dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az alábbiak szerint:
a http://www.dobsa.hu/?page_id=801 oldalon történő regisztrációt követően az ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet e-mailen küldi meg a dokumentációt (munkanapokon reggel 8:00 és 17:00 óra között, a ajánlati
határidő napján 8:00 és 9:00 óra között).
Az ajánlati dokumentáció elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentációt jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
le kell töltenie.
2) Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3) Az ajánlatnak eredetiben vagy egyszerű másolatban tartalmaznia kell az ajánlattevőnek és adott esetben a
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetnek:
— az egyéni vállalkozó kivételével: a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (aláírási
címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, valamint - amennyiben a www.ecegjegyzek.hu-
n megtalálható adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait - a hatályos adatokat tartalmazó
közhiteles cégkivonatot vagy cégmásolatot eredetiben vagy egyszerű másolatban;
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében: a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
— adott esetben meghatalmazást az ajánlat aláírására és kötelezettségvállalásra.
4) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
5) Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A
fordítástartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
6) A dokumentumok – a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével – egyszerű másolatban is
benyújthatók. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani.
7) Ajánlatkérő a különböző devizákban megadott összegek forintra történő átszámításánál az árbevétel
esetében az adott üzleti év fordulónapján, referencia esetében a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos
deviza középárfolyamokat alkalmazza.
8) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
9) Ajánlatkérő a P.1)-P.2) és M.1)-M.2) alkalmassági szempontokat a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) Amennyiben több gazdasági szereplő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
11) Ajánlatkérő nem tart konzultációt.
12) Az ajánlat formai követelményei: az ajánlatot egy papír alapú és a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példányban, ami az eredeti példány beszkennelt változatát jelenti (lehetőleg
PDF-ben, egyszerírható CD-n v. DVD-n) kell beadni.
Az ajánlat papír alapú példányát összefűzve vagy tűzve vagy bármilyen más módon bekötve kell benyújtani.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha

http://www.dobsa.hu/?page_id=801
www.ecegjegyzek.hu-n
www.ecegjegyzek.hu-n
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vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál az /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 67–70. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell csatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlat papír alapú példányát és az eletronikus másolati példányt egy közös, zárt borítékban (csomagban)
kell benyújtani.
13) Az ajánlatkérő csak az eljárás (adott rész) nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt. 124. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben
megjelölte.
14) A jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az
irányadó. Ajánlatkérő a különböző eljárási cselekmények során a pontos időt a www.pontosido.hu honlap
alapján állapítja meg.
15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére (nemleges
tartalommal is); valamint az 55. § (6) bekezdés a)–c) pontjára vonatkozóan (adott esetben).
16) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más
szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban.
17) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy
a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek
meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának
igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ajánlattevőnek ezen
szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
18) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
— előlapot,
— felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti tartalommal,
— tartalomjegyzéket, amely a lapszámokat tartalmazza.
19) Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § szerint tájékoztat.
20) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
21) Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni és benyújtani. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai

www.pontosido.hu
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irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
22) Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában megjelölt valamennyi készülékek esetében ajánlatkérő előírja, hogy a
megajánlott és nyertesség esetén leszállított berendezés (automata, analizátor, hűtővitrin, stb.) gyártási napja
nem lehet régebbi, mint az ajánlatkérő telephelyén történő üzembehelyezés napjától visszafelé számított 365
nap.
23) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
24) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 23) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. és 15. értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítás, a 2–5. és 8. értékelési részszempontok
esetében az egyenes arányosítás, a 6–7. és 9–14. értékelési részszempontok esetében a pontozás a
dokumentációban foglaltak szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg az értékelési szempontok
azon legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. értékelési
részszempont: 60 minta/óra, 3. értékelési részszempont: 200 mérés/óra, 4. értékelési részszempont: 80 teszt/
óra, 5. értékelési részszempont: 80 PT/APTI szimultán mérése, 8. értékelési részszempont: 30 nap. A minimális
értéket el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

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: Kbt. 137. §

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
10.3.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

