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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321548-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Különféle értékelő- vagy vizsgálóeszközök
2017/S 155-321548
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
AK05071
Keleti Károly utca 24.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagó Dániel, Pálmai Réka
Telefon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.nebih.gov.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Juratio Zrt.
Monostori út 34.
Budapest
1031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Keleti Károly u. 24.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: I. emelet 124. Gazdasági Elnökhelyettes titkársága
Telefon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: agrár szakigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Laboratóriumi műszerek beszerzése.

II.1.2)

Fő CPV-kód
38900000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés laboratóriumi műszerek beszerzésére.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamegyütt az összes részre nyújthatók beennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Ultra nagyteljesítményű folyadékkromatográfiás rendszer beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38432200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, Borászati Hatósági Laboratórium, 1118 Budapest, Budaörsi
út 141-145.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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1 db Ultra nagyteljesítményű folyadékkromatográfiás rendszer leszállítása, üzembe helyezése és a műszerek
használatára vonatkozó oktatási szolgáltatás elvégzése Adásvételi szerződés alapján.
Az ajánlatkérő új, használt vagy demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett készüléket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott, leszállításra kerülő
műszer állapota ÚJ vagy DEMO vagy használt.
ÚJ: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, üzembe nem helyezett készülék.
DEMO: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett, gyárilag
felújított készülék.
Használt készülék: 2 évnél nem régebbi gyártási idejű, gyárilag felújított használt készülék.
Gyárilag felújított termékeknek nevezik azokat a példányokat, amiket a gyártó újbóli ellenőrzése, majd
újracsomagolása után eladásra kínál. A felújított termékek normál értéket képviselnek, a gyártói garanciához
szükséges szigorú teszteken megfeleltek, az eredeti specifikáció visszaállításra kerül, és a termékek legalább
kétszeres gyártói ellenőrzésen estek át (egyszer a normál gyártási folyamat során, egyszer pedig a felújításkor).
Ajánlattevő köteles a Vevő által kijelölt 2 fő részére 2 napos, a műszer és a szoftver használatához szükséges
betanítást tartani.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Oszlopon kívüli zónaszélesítő hatása (minimum 5 mikroliter, maximum 12 mikroliter) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: RI detektor zajszintje (minimum 0,5x10-9 RIU, maximum 1,8x10-9 RIU) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A diódasoros detektor cellatérfogata (minimum 100 nanoliter, maximum 500
nanoliter) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az RI detektor cellatérfogata (minimum 0,5 mikroliter, maximum 1,3 mikroliter) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Automatikus lámpaenergia optimalizálás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szoftver által vezérelt aktív pumpa szelep, amely végzi a szelep nyitás-zárást /
Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 62
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: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.

II.2)

Meghatározás
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II.2.1)

Elnevezés:
Bor, pezsgő és szeszes ital elemző mérőrendszer
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38434000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, Borászati Hatósági Laboratórium, 1118 Budapest, Budaörsi
út 141-145.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
2 db Bor, pezsgő és szeszes ital elemző mérőrendszer leszállítása, üzembe helyezése és a műszerek
használatára vonatkozó oktatási szolgáltatás elvégzése Adásvételi szerződés alapján.
Az ajánlatkérő új, használt vagy demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett készüléket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott, leszállításra kerülő
műszer állapota ÚJ vagy DEMO vagy használt.
ÚJ: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, üzembe nem helyezett készülék.
DEMO: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett, gyárilag
felújított készülék.
Használt készülék: 2 évnél nem régebbi gyártási idejű, gyárilag felújított használt készülék.
Gyárilag felújított termékeknek nevezik azokat a példányokat, amiket a gyártó újbóli ellenőrzése, majd
újracsomagolása után eladásra kínál. A felújított termékek normál értéket képviselnek, a gyártói garanciához
szükséges szigorú teszteken megfeleltek, az eredeti specifikáció visszaállításra kerül, és a termékek legalább
kétszeres gyártói ellenőrzésen estek át (egyszer a normál gyártási folyamat során, egyszer pedig a felújításkor).
Ajánlattevő köteles a Vevő által kijelölt 2 fő részére 2 napos, a műszer és a szoftver használatához szükséges
betanítást tartani.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A hibajavítás megkezdésének a bejelentéstől számított legkésőbbi időpontja (egész
munkanapban megadva, minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Sűrűség meghatározásának pontossága (minimum 0,000005 g/cm3, maximum
0,00001 g/ cm3) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 62
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
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II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
ICP-OES spektrométer
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38433100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
NÉBIH Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db ICP-OES spektrométer leszállítása, üzembe helyezése és a műszerek használatára vonatkozó oktatási
szolgáltatás elvégzése Adásvételi szerződés alapján.
Az ajánlatkérő új, használt vagy demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett készüléket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott, leszállításra kerülő
műszer állapota ÚJ vagy DEMO vagy használt.
ÚJ: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, üzembe nem helyezett készülék.
DEMO: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett, gyárilag
felújított készülék.
Használt készülék: 2 évnél nem régebbi gyártási idejű, gyárilag felújított használt készülék.
Gyárilag felújított termékeknek nevezik azokat a példányokat, amiket a gyártó újbóli ellenőrzése, majd
újracsomagolása után eladásra kínál. A felújított termékek normál értéket képviselnek, a gyártói garanciához
szükséges szigorú teszteken megfeleltek, az eredeti specifikáció visszaállításra kerül, és a termékek legalább
kétszeres gyártói ellenőrzésen estek át (egyszer a normál gyártási folyamat során, egyszer pedig a felújításkor).
Ajánlattevő köteles a Vevő által kijelölt 3 fő részére 2 napos, a műszer és a szoftver használatához szükséges
betanítást tartani.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Argon gáz felhasználása üzem közben (liter/perc, 1 tizedesjegy pontossággal
megadva, minimum 16 liter/perc- maximum 20 liter/perc) / Súlyszám: 2,5
Minőségi kritérium - Név: Argon gáz felhasználása készenléti módban (liter/perc, 1 tizedesjegy pontossággal
megadva, minimum 1 liter/perc – maximum 5 liter/perc) / Súlyszám: 2,5
Minőségi kritérium - Név: Külön állítható a perisztartikus pumpa sebessége a minta felszívás és mérés idejére a
mérés felgyorsítása érdekében / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hibajavítás megkezdésének a bejelentéstől számított legkésőbbi időpontja (egész
munkanapban megadva, minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 62
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: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Nagynyomású folyadékkromatográf-tandem tömegspektorméter rendszer fotodiódasoros és fluoreszcens
detektorokkal
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38432200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
NÉBIH Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, 1144 Budapest, Remény u. 42.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nagynyomású folyadékkromatográf-tandem tömegspektorméter rendszer fotodiódasoros és fluoreszcens
detektorokkal leszállítása, üzembe helyezése és a műszerek használatára vonatkozó oktatási szolgáltatás
elvégzése Adásvételi szerződés alapján.
Az ajánlatkérő új, használt vagy demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett készüléket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott, leszállításra kerülő
műszer állapota ÚJ vagy DEMO vagy használt.
ÚJ: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, üzembe nem helyezett készülék.
DEMO: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett, gyárilag
felújított készülék.
Használt készülék: 2 évnél nem régebbi gyártási idejű, gyárilag felújított használt készülék.
Gyárilag felújított termékeknek nevezik azokat a példányokat, amiket a gyártó újbóli ellenőrzése, majd
újracsomagolása után eladásra kínál. A felújított termékek normál értéket képviselnek, a gyártói garanciához
szükséges szigorú teszteken megfeleltek, az eredeti specifikáció visszaállításra kerül, és a termékek legalább
kétszeres gyártói ellenőrzésen estek át (egyszer a normál gyártási folyamat során, egyszer pedig a felújításkor).
Ajánlattevő köteles a Vevő által kijelölt 2 fő részére 5 napos (, a műszer és a szoftver használatához szükséges
betanítást tartani.
II.2.5. pont részletezése:
1. értékelési szempont:
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A tandem kvadrupol tömegspektorméter érzékenysége ESI pozitív MRM módban: 1 pg Reserpine kolonnára
való injektálásakor (m/z = 609 / 195 ion átmenetnél), a nyers – simítás nélküli – adatokra vonatkozóan (az
értéket az S/N arányában kell megadni, minimum S/N ≥ 100 000:1, maximum S/N ≥ 200 000:1) – Súlyszám:5.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A tandem kvadrupol tömegspektorméter érzékenysége ESI pozitív MRM módban:
folytatás a II.2.4 pontban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Pásztázási (scan) sebesség (Da/sec, minimum 15.000 Da/sec, maximum 30.000 Da/
sec) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
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: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
NMR 400 MHz FoodScreener bor, méz, gyümölcslé vizsgálatokhoz
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
38434000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, Borászati Hatósági Laboratórium, 1118 Budapest, Budaörsi
út 141-145.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db NMR 400 MHz FoodScreener bor, méz, gyümölcslé vizsgálatokhoz leszállítása, üzembe helyezése és a
műszerek használatára vonatkozó oktatási szolgáltatás elvégzése Adásvételi szerződés alapján.
Az ajánlatkérő új, használt vagy demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett készüléket elfogad.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott, leszállításra kerülő
műszer állapota ÚJ vagy DEMO vagy használt.
ÚJ: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, üzembe nem helyezett készülék.
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DEMO: 2016. évben, vagy azt követően gyártott, demonstrációs célokra korábban üzembe helyezett, gyárilag
felújított készülék.
Használt készülék: 2 évnél nem régebbi gyártási idejű, gyárilag felújított használt készülék.
Gyárilag felújított termékeknek nevezik azokat a példányokat, amiket a gyártó újbóli ellenőrzése, majd
újracsomagolása után eladásra kínál. A felújított termékek normál értéket képviselnek, a gyártói garanciához
szükséges szigorú teszteken megfeleltek, az eredeti specifikáció visszaállításra kerül, és a termékek legalább
kétszeres gyártói ellenőrzésen estek át (egyszer a normál gyártási folyamat során, egyszer pedig a felújításkor).
Ajánlattevő köteles a Vevő által kijelölt 2 fő részére 20 napos, a műszer és a szoftver használatához szükséges
betanítást tartani.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A hibajavítás megkezdésének a bejelentéstől számított legkésőbbi időpontja (egész
munkanapban megadva, minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hélium tartásidő hossza (minimum 100 nap, maximum 185 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Nitrogén tartásidő hossza (minimum 7 nap, maximum 15 nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
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: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározását szolgálja, Ajánlatkérő
azzal egyenértékű megajánlást elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
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Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q)
pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
2. Utólagos igazolás:
A Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem
állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8-16. § szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására,
a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában szóló Hatósági útmutató (KÉ 2017. évi 81.
szám; 2017. május 19.) és az Alkr. 18. § (1) bekezdése szerint.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá
(2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál
nem régebbi keltezésű nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint
jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítja az öntisztázás lehetőségét.
Irányadó a Kbt. 63. § (3) és 74. § (1) bekezdései.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (3a) bekezdése alapján
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (részenként különböző berendezés szállítása és üzembe helyezése)
szerinti szállításait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (a kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ), a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége/ az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot
igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a
teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés
a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
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.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak.
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Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes
ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő,
adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát részenként. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát
a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Az alkalmassági követelményeknek
való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat
igazolniuk.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás közvetlen
megküldésétől visszafelé számított megelőző három évből (36 hónapból) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített:
1. rész: legalább nettó 15 500 000 HUF értékű, folyadékkromatográfiás rendszer szállítására és üzembe
helyezésére vonatkozó referenciát;
2. rész: legalább 1 db. moduláris felépítésű alkoholos ital elemző mérőrendszer szállítására és üzembe
helyezésére vonatkozó referenciát;
3. rész: legalább nettó 21 100 000 HUF értékű. ICP-OES spektrométer szállítására és üzembe helyezésére
vonatkozó referenciát;
4. rész: legalább nettó 59 000 000 HUF értékű. nagynyomású folyadékkromatográf-tömegspektorméter
rendszer szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciát;
5. rész: legalább nettó 141 000 000 HUF értékű. NMR készülék szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó
referenciát.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és
nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét az általa
ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján, nyertes ajánlattevő által tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított
számla ellenében- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
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bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30
napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles
nyilatkozni (Kbt. 135 § (1) bekezdés).
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/09/2017
Helyi idő: 14:00

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 időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/09/2017
Helyi idő: 14:00
Hely:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 128. sz.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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:
1.) A Kbt. 57 § (1) bekezdése alapján a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció elektronikus úton,
teljes terjedelmében közvetlenül elérhető a www.juratio.hu/közbeszerzési eljárások menü pont alatt. A
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közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig.
2.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot magyar nyelven, 1
eredeti papír alapú példányban szükséges benyújtani. A csomagoláson „Laboratóriumi műszerek beszerzése”határidő előtt felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható
(de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell
nyújtani.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért,
valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért
ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. Hivatkozva a Központi Érkeztető
Rendszer (KÉR) kivételi körébe tartozó küldeményekre, a postai úton benyújtott ajánlatokat a NÉBIH KÉRkivételeket fogadó postafiókjába szíveskedjenek küldeni, melynek címe: NÉBIH 1537 Budapest, Pf. 407. VÜI
Beszerzési és Közbeszerzési Osztály.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell:
— eredeti nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
— nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan;
— nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény
hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
— egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67.§ szerint;
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében
a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges
nyilatkozat is csatolandó.
— amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési
dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.
— Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával
mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
— ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6)
bekezdésére vonatkozóan, melyben meg kell jelölnie:
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat,
— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás.
5.) Ajánlatkérő szerződés biztosító mellékkötelezettségként késedelmi (1 %/késedelmes naptári nap), hibás
teljesítési (hibásan teljesített műszer / szerződés nettó ellenértékének 20 %-a) és meghiúsulási (teljes nettó
szerződéses ellenérték 30 %-a) kötbért ír elő,melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
6.) Ajánlatkérő az üzembe helyezéstől számított 12 hónap jótállást ír elő valamennyi eszköz esetében. A
jótállási időtartam alatti meghibásodás esetén Eladó vállalja a műszer ingyenes alkatrész és szervizelési
költségét.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
A III.1.3. pont folytatása:
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek
– azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt
vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van,
amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a
feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló
más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés
teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A III.2.2. pont folytatása:
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek
figyelembe vételével teljesíti. Irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §, 6:186. § valamint a Kbt. 135. § (5)-(6) bek.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A VI.3. pont folytatása:
6.) Eljáró FAKSZ: Dani Sándor. Lajstromszám:00053.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont.
7.) AK projekttársaság létrehozását kizárja.
8. ) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
9.) AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
10.) Értékelés: legjobb ár-érték arány, pontszám 0-100 pont, módszer: arányosítás és pontkiosztás, részletesen
közbeszerzési dokumentum szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
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VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
14/08/2017
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