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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU11 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

33111610-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő 1 db nagynomású pumpából és mintartókból álló integrált rendszert szerez be

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:120vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

33111610-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ttk.mta.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Árubeszerzés

Kutatáshoz NMR nagynyomású pumpa és mintatartók

Kémiai és biológiai kutatások kapcsán minták nagy nyomáson történő NMR spektroszkópiai méréséhez alkalmas mintatartók (2db) és 
a szabályozott nagy nyomást biztosító pumpa (1 db) integrált rendszere, meglévő Varian/Agilent NMR készülékhez. A szerződés része 
a készülék kiszállítása, üzembe helyezése, a hozzá szükséges anyagokkal és használatának betanítása (min. 2 fő részére, min. 1 nap (8 
óra/nap))

Kutatáshoz NMR nagynyomású pumpa és mintatartók

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.
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A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

A Kbt. 76.§ (2) a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – tekintettel arra, hogy
az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálja.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlat ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Kémiai és biológiai kutatások kapcsán minták nagy nyomáson történő NMR spektroszkópiai méréséhez alkalmas mintatartók (2db) és 
a szabályozott nagy nyomást biztosító pumpa (1 db) integrált rendszere, meglévő Varian/Agilent NMR készülékhez. A szerződés része 
a készülék kiszállítása, üzembe helyezése a hozzá szükséges anyagokkal és használatának betanítása (min. 2 fő részére, min. 1 nap (8 
óra/nap)) Részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban (Műszaki leírás és szerződés tervezet)

Igen

Nem

Nem

Igen

120

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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AT az ellenszolgáltatásra a leszállított áru átvételét követően kiállított számla ellenében utólag, egy összegben jogosult. AK előleget 
nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. AK szabályszerűen kiállított 
számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben köteles megfizetni a szerződés ellenértékét banki átutalás útján. A fizetési 
feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek. és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazandó.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: 0,2 %/naptári nap, max. 20 %, alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték Hibás teljesítési kötbér: 0,2 %/ naptári 
nap, max. 20 %, alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. Meghiúsulási kötbér: a nettó teljes szerződéses ellenérték 30 %-a. A 
részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) részeként a szerződés tervezet tartalmazza

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján, mivel a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint - figyelemmel arra, hogy
a piackutatás eredményeként megállapításra került - csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre, nem ír elő 
alkalmassági feltételeket.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

AK nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

AK nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

AK nem ír elő.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 17. §-a szerint az ajánlatban az alábbi 
igazolásokat, nyilatkozatokat kell becsatolni. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 100. § (5) bekezdését, ezért AK úgy rendelkezik, hogy már 
az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat. A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X
.30.) Kr. 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról AT-nek egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában, hogy nem 
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kr. 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. a 2017
. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésének kötelezettségét írja elő, míg az 
eljárás megkezdésének időpontjában hatályos 321/2015. (X.30.) Kr. a 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseire utal. AK kéri, hogy 
AT 321/2015. (X.30.) Kr. rendelkezéseit a Kbt. vonatkozó rendelkezésére figyelemmel értelmezzék, és a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost nevezzék meg! Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem 
alkalmazandó, azonban az AK köteles elfogadni, ha az AT - a 321/2015. (X.30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a 
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért 
az AT felel. A 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot 
mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak 
alapján AK-nak ki kell zárnia azon AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró ok hatálya alá 
tartozik, vagy akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás 
lehetőségére. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás 
nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
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AK a műszaki leírás, a szerződéses feltételek és az ajánlati árról kíván szükség szerint tárgyalni. Figyelemmel arra, hogy az 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőnek nincs Magyarországon képviselete, a tárgyalásokat a távolságra, a költségtakarékossága 
és arra tekintettel, hogy egy meghatározott termék felel meg ajánlatkérőknek a felek írásban folytatják le az EKR rendszeren keresztül
. Ajánlattevőnek az ajánlatában a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő termék leírását magyar vagy angol nyelven be kell 
csatolnia, továbbá jeleznie kell a rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezettel kapcsolatosan word formátumban korrektúrával az 
észrevételeit, módosítási javaslatait. Az ajánlat áttekintését követően ajánlatkérő írásban jelzi, hogy az ajánlatban foglaltakat elfogadja
, vagy jelzi, hogy mely feltételeket fogadja el azt, illetve jelzi az esetleges észrevételeit. A tárgyalások során az eredeti ajánlat 
fenntartható vagy kedvezőbb ajánlat adható. A felhívás IV.2.2. pontja szerinti jelzett tárgyalási időpont az írásbeli tárgyalásokra 
figyelemmel AK észrevételeink közlésének tervezett ideje. Amennyiben az ajánlatban foglaltakat ajánlatkérő változtatás nélkül 
elfogadja, akkor írásban jelzi ezt AT-nek, ezzel a tárgyalásokat lezárja és az E-Kr 21. § (2) bekezdésének megfelelően felkéri AT-t a 
végleges ajánlat írásban történő benyújtására, az AT ajánlati kötöttsége a végleges ajánlat benyújtásával áll be. Amennyiben az 
ajánlatban foglaltakkal kapcsolatban AK-nek észrevétele van, azt írásban jelzi AT-nek. Ebben az esetben az AT írásbeli válaszát 
követően, amennyiben AK azt elfogadja írásban jelzi AT-nek, hogy az ajánlatát, a válaszának megfelelően elfogadja ezzel a 
tárgyalásokat lezárja és az E-Kr 21. § (2) bekezdésének megfelelően felkéri AT-t a végleges ajánlat írásban történő benyújtására, 
megadva a végleges ajánlat beadásának határidejét. Amennyiben AK nem tudja teljes egészében elfogadni AT válaszát, írásban jelzi 
AT-nek az általa elfogadható feltételeket, ezzel a tárgyalásokat lezárja és felhívja AT-t a végleges ajánlata írásban történő beadására, 
megadva a végleges ajánlat beadásának határidejét. Az E-Kr. 21. § (2) bekezdésének megfelelően kötelező végleges ajánlat írásbeli 
benyújtása. Az ajánlati kötöttség 30 nap. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 101. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint a 
tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy a) az eljárás alapján megkötött szerződés 
tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt 
beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak 
vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni
, vagy c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. A tárgyalás további részleteiről a KD tartalmaz további információt.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2019.01.07IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

A Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján a 98. § (4) bekezdés a) pontjaIV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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AK az EKR karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a KD-ban adja meg. A KD az 
eljárással kapcsolatban további előírásokat, információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét 
okozhatja. 2. Az eljárás EKR-ben bonyolított 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (E-Kr.) rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben 
valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton 
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az E-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák. A IV.3.4. szerinti ajánlattételi kötöttség 
időtartamát a végleges ajánlattételtől kell számítani. 4. AT-nek ajánlatához csatolnia kell: felolvasólapot a Kbt. 68 § (4) bekezdése 
szerinti információkkal, nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan, nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján (
változásbejegyzés).AT nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában, nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, ha releváns az
üzleti titokról a KD-ban részletezettek szerint. 5. AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. alapján átlátható szervezetnek minősül. Nem átlátható szervezet ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) 
pontja alapján érvénytelen. 6. Hiánypótlás a Kbt. 71. § bekezdésében foglaltak szerint teljes körűen biztosított. 7. Csatolnia kell az 
ajánlatot aláírók, nyilatkozattevők aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető 
dokumentumot; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)esetében az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazást a 
KD-ban részletezettek szerint. 8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel 
nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű legalább felelős fordítását csatolni kell a műszaki leírásban meghatározott 
kivételekkel. 10. AT-nek csatolnia kell a megajánlott eszköz olyan részletes műszaki-szakmai leírását, amelyből egyértelműen 
megállapítható a műszaki követelményeknek való megfelelés, a KD-ban részletezettek szerint. Csatolnia kell adott esetben a 
korrektúrázott szerződés tervezetet, amely tartalmazza észrevételeit, javaslatait. 12. Nem szabályozott esetekben a Kbt., a 
végrehajtási rendeletek, E-Kr. és a Ptk. szabályai irányadók

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk
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V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




