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2. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE:
A közbeszerzés tárgya:
NMR 400 MHz FoodScreener bor, méz, gyümölcslé vizsgálatokhoz
A közbeszerzés mennyisége:
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 kerülőműszer 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 20 napos, a műszer és a szoftver használatához
szükséges betanítást tartani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlott termék esetén a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 46. § (3) bekezdése irányadó.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
38434000
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3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:
Adásvételi szerződés (árubeszerzés).
A szerződés időtartama a hatálybalépéstől számított 7 hónap
4. A tárgyalásos eljárás jogcíme:
Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltakra, mely alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást
alkalmazhat, ha „a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei
időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos
eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján
érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek”,
Intézményünk az alábbi körülményekre tekintettel döntött ezen eljárásfajta alkalmazása mellett.
Ajánlatkérő 2017/S 155-321548 nyilvántartási számon eljárást megindító hirdetményt jelentetett
meg az az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. augusztus 16. napján. A hirdetmény a
Közbeszerzési Értesítőben 2017. augusztus 18. napján, 11543/2017 nyilvántartási számon jelent
meg.
A 2017. október 2. napján 14.00 órai kezdettel megtartott bontási eljárás során megállapításra
került, hogy az eljárás 5. részére vonatkozóan csak egy ajánlat érkezett.
Az ajánlat értékelése során megállapításra került, hogy a Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi
Kft. ajánlata nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
feltételeknek, ezért Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította.
Figyelemmel arra, hogy az egyetlen ajánlatra tekintettel a nyílt eljárás 5. része eredménytelen lett,
mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be és a korábbi közbeszerzés feltételei jelen
eljárásban sem változnak meg, megalapozott a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélküli eljárás lefolytatásának jogcíme.
Ajánlatkérő az eljárásba a Flextra-Lab Műszerjavító és Kereskedelmi Kft.-t hívja meg, mivel ajánlata
nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján eredménytelen és ajánlata egyébként
megfelel az előírt formai követelményeknek.
5. TELJESÍTÉS HELYE:
NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, Borászati Hatósági Laboratórium
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
NUTS HU110
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
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) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével
összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30napon 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). Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről

2

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) bekezdései.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
7. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány
értékelési szempont alapján értékeli.
Értékelési szempont:
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. A hibajavítás megkezdésének a bejelentéstől számított
legkésőbbi időpontja (egész munkanapban megadva, minimum 1
munkanap, maximum 5 munkanap)
3. Hélium tartásidő hossza (minimum 100 nap, maximum 185 nap)
4. Nitrogén tartásidő hossza (minimum 7 nap, maximum 15 nap)

Súlyszám:
70
10
10
10

1. Az ajánlati ár (70) esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
 Alegalacsonyabb 
  Pmax  Pmin   Pmin
Számítás képlete: P  

A
vizsgált


P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
2. A hibajavítás megkezdésének a bejelentéstől számított legkésőbbi időpontja
(egész munkanapban megadva, minimum 1 munkanap, maximum 5
munkanap) - 10
E részszempontban ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás, a legrövidebb időtartam kapja a maximálisan adható 100
pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az 1 munkanapnál alacsonyabb és az 5 munkanapot meghaladó
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

 Alegalacsonyabb 
  Pmax  Pmin   Pmin
Számítás képlete: P  

A
vizsgált


P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott
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összpontszámot. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes
jegyig történik a kerekítés.
Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket
kapott ajánlattevő.
3. Hélium tartásidő hossza (minimum 100 nap, maximum 185 nap) - 10
E részszempontban Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb héliumtartási idő) megkapja a 100 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az Ajánlatkérő a 185 nap héliumtartási időt tekinti legkedvezőbbnek,
melynél magasabb esetleges megajánlásokat az ajánlatkérő a ponthatár felső határával
azonos számú (100 pont) pontszám megadásával bírálja el. Ha a héliumtartási idő nem
éri el a 100 napot, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

 Avizsgált 
  Pmax  Pmin   Pmin
Számítás képlete: P  
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, de legfeljebb 185 nap
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, de legfeljebb 185 nap;
4. Nitrogén tartásidő hossza (minimum 7 nap, maximum 15) - 10
E részszempontban Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb nitrogéntartási idő) megkapja a 100 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az Ajánlatkérő a 15 nap nitrogéntartási időt tekinti legkedvezőbbnek,
melynél magasabb esetleges megajánlásokat az ajánlatkérő a ponthatár felső határával
azonos számú (100 pont) pontszám megadásával bírálja el. Ha a nitrogéntartási idő nem
éri el a 7 napot, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

 Avizsgált 
  Pmax  Pmin   Pmin
Számítás képlete: P  
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 100
Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, de legfeljebb 15 nap
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, de legfeljebb 15 nap;

Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott
összpontszámot. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes
jegyig történik a kerekítés.
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Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket
kapott ajánlattevő.
8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2)
bekezdése alapján.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (3a) bekezdése
alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésétől
visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (NMR készülék
szállítására 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 szervezetnyilatkozatával.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak.
A Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében előírja, hogy az egységes európai
közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
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
másszervezet 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
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és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább nettó 141 000 000 HUF értékű, NMR készülék
szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciát.

9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK)
Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
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.
Igazolási mód:
A Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében előírja, hogy az egységes európai
közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában szintén
már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára és az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. és 11-16. § szerint kell igazolnia 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.
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 az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatot szükséges
csatolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítja az öntisztázás
lehetőségét.
Irányadó a Kbt. 63. § (3) és 74. § (1) bekezdései.
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71.§ (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy teljes körűen biztosítja az újabb
hiánypótlást, amennyiben a már korábbi hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2018. január 10., 14:00 óra
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
I. emelet 124. Gazdasági Elnökhelyettes titkársága
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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 KÉR-kivételeket fogadó postafiókjába szíveskedjenek
küldeni, melynek címe: NÉBIH 1537 Budapest, Pf. 407. VÜI Beszerzési és Közbeszerzési Osztály.
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar. Az ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDEJE, HELYE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
2018. január 10., 14:00 óra
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 128. sz.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA, A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI, AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján közösségi értékhatár elérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás.
Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében tárgyal a
beszerzés műszaki, szerződéses és kereskedelmi feltételeiről. Minden tárgyalás végeztével
Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő vagy
a képviseletében eljáró az ajánlattevőnek a tárgyalás végén átadja. A tárgyalásokon kizárólag
cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással
rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás példányának vagy az
ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében
eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló
során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy (valamennyi) tárgyalási fordulón
a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az
ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. Ajánlatkérő a Kbt. 101. § (1) bekezdésében fenntartja a
jogot, hogy végleges ajánlatot írásban csak abban az esetben kér, ha a tárgyalások során
nagymértékű változásokra kerül sor. A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a
változások nagyságrendje indokolja, új iratok rendelkezésre bocsátásával – az ajánlattevőt egy
végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel, kivétel, ha alkalmazza a Kbt. 101. §
(1) bekezdésében foglaltakat.
A tárgyalás tervezett helye és időpontja:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 124. sz. Gazdasági Elnökhelyettes
2018. január 12., 14:00 óra
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA: A tárgyalások befejezését követő 60 nap.
17. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA: Az összegezés megküldésének napját, valamint a Kbt. 131. §
(6)-(8) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követően.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
18. AJÁNLATKÉRŐ RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGET NEM BIZTOSÍT.
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Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt.
Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés nem bontható részekre, mivel egy eszköz
beszerzéséről van szó.
19. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
20. AJÁNLATKÉRŐ
LEHETŐVÉ.

A PROJEKTTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁT NEM KÖVETELI MEG ÉS NEM TESZI

21. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ.
22. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1.) Ajánlatkérő szerződés biztosító mellékkötelezettségként késedelmi (1 %/késedelmes munkanap),
hibásteljesítési (hibásan teljesített műszer / szerződés nettó ellenértékének 20 %-a) és meghiúsulási
(teljes nettószerződéses ellenérték 30 %-a) kötbért ír elő, melynek részletes feltételeit a
szerződéstervezet tartalmazza.
2.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb a tárgyalások
befejezésétől számított 60 naptári napon belül.
3.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és térítésmentesen megküldi ajánlattevő részére.
4.) Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 56. §-ában, foglaltak szerint kérhet. A kiegészítő
tájékoztatás kérése a sdani@jutratio.hu címre megküldött levélben vagy fax vagy postai levél útján
lehetséges (fax vagy postai levél küldése esetén, az ajánlatkérő munkájának megkönnyítése érdekében,
kérjük, hogy lehetőség szerint e-mail útján szerkeszthető formában is szíveskedjenek a kiegészítő
tájékoztatás kéréseket megküldeni), a Kbt.-ben részletezett határidővel.
5.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi
felelős magyar fordítást is.
6.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot magyar
nyelven, 1eredeti papír alapú példányban szükséges benyújtani. A csomagoláson „NMR 400 MHz
FoodScreener bor, méz, gyümölcslé vizsgálatokhoz”- 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.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
— 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 törvényhatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
— 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
nyilatkozatokat, igazolásokat figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére.
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— Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú
példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, melyben meg kell jelölnie:
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
— A kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolások,
illetve nyilatkozatok (referencia igazolás/nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
szerint)
— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,
— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás.
9.) Eljáró FAKSZ: Dani Sándor. Lajstromszám:00053.
10.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1.
pont.
11.) AK projekttársaság létrehozását kizárja.
12. ) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
13.) AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza, tekintettel arra,
hogy jelen közbeszerzési eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
24. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2017. december 29.
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