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Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:
AK09297
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
második rész XV. fejezet
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
797172655
e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.04.05
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:
Ajánlatkérő a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:
Egyéb közlemény:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
MTA Atommagkutató Intézete

Nemzeti azonosítószám:
AK09297

Postai cím:
Bem tér tér 18/C
Város:
Debrecen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4026

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Dr. Bákonyi László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Telefon:
+36 52323934

E-mail:
kozbeszerzes@drbakonyi.hu

Fax:
+36 52783875

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.atomki.hu
I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
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(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://w3.atomki.hu/atomki/Accelerators/Tandetron/ (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Dr. Oláh Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Liszt F. u. 6. I/8.
Város:
Debrecen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4024

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Oláh István ügyvéd

Telefon:
+36 52411077

E-mail:
drolahugyved@t-online.hu

Fax:
+36 52411077

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikusan: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Dr. Oláh Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Liszt F. u. 6. I/8.
Város:
Debrecen

NUTS-kód:
HU321

Postai irányítószám:
4024

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Oláh István ügyvéd

Telefon:
+36 52411077

E-mail:
drolahugyved@t-online.hu

Fax:
+36 52411077

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális vagy helyi részlegeik
( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal
(x) Közjogi intézmény
( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
( ) Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
( ) Általános közszolgáltatások

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

(x) Egyéb tevékenység: tudományos kutatás

( ) Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
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II.1.1) Elnevezés: „Tandetron Laboratórium bővítése kutatási eszközök vásárlásával”
adásvételi szerződés keretében

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 31643000-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: „Tandetron Laboratórium bővítése kutatási eszközök vásárlásával” tárgyában indult
közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő telephelyén már üzembe helyezett Tandetron részecskegyorsító alkalmazási körének
bővítéséhez szükségesek a jelen eljárás keretében beszerzésre, megvásárlásra kerülő alábbi eszközök, melyekre részenként
lehet pályázni (részenként külön, ugyanakkor egy pályázó több részre is pályázhat):
1. rész: ionforrások és nagyenergiás kiegészítő gyártása, szállítása
2. rész: analítikai nyalábvég gyártása, szállítása
3. rész: röntgendetektor klaszter gyártása, szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll (x) igen ( ) nem
Ajánlatok (x) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be
[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda
szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1
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II.2.1) Elnevezés: 2 Ionforrások és nagyenergiás kiegészítő gyártása és szállítása

Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 31643000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés
1. rész: ionforrások és nagyenergiás kiegészítő
- 1 db kettős forrású injektor rendszer, nagy fényességű és nagy intenzitású negatív hidrogén és hélium ionok előállítására,
- 1 db negatív ionforrás nehézionok előállítására,
- 1 db nagyenergiás kiterjesztés, amely tartalmaz 1db 90-fokos analizáló mágnest, vízhűtésű stabilizáló réseket, résáram
visszacsatolást, Y-irányú nyalábeltérítő elektrosztatikus lemezpárt, fókuszáló elektrosztatikus kvadrupólus lencsét.
Ezen áruk száraz vákuum rendszerrel (turbo és scroll szívattyúkkal) szállítandók.
A fenti áruknak kompatibiliseknek kell lenniük az Ajánlatkérőnél már üzembe helyezett Tandetron részecskegyorsítóval, továbbá
a gyártandó áruk számítógépes vezérlését be kell integrálni a Tandetron részecskegyorsító vezérlő rendszerébe. Amennyiben
nem kompatibilis bármelyik gyártandó áru a Tandetron részecskegyorsító vezérlő rendszerével, úgy az növeli az emiatt keletkező
sugárzásveszélyt, továbbá a részecskegyorsító berendezésben is súlyos károk keletkezhetnek.
A gyártandó ionforrások által elérhető nagy áramokat szabályozni kell tudni az ionoptikai paraméterek módosítása nélkül.
Ellenkező esetben az előállított nagy áram károsodást okozna a részecskegyorsítóban.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, a berendezések teljes körű telepítését, rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését és a berendezések használatának betanítását a felhasználó személyzet
számára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad
azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a
vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A dokumentációban lévő angol nyelvű műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
A betanítás munkaóra igénye napi 8 óra, 5 napon át, azaz 40 óra. A betanítás 2 főt érint. A betanítás angol nyelven történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Teljesítés vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől számított maximum 18 hónap, a helyszíni műszaki átvételi tesztig) 10
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 90
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos (x) igen ( ) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00005 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ: Az ajánlatokat EUR-ban kell megadni. A nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar
Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kell számításban venni, amely
megtekinthető https://www.mnb.hu/en/arfolyam-lekerdezes. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: 1. rész: 2.024.000 EUR

II.2.1) Elnevezés: 2 Analítikai nyalábvég gyártása és szállítása

Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 31643000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés
- 1 db analitikai nyalábvég gyártása és szállítása, amely tartalmaz száraz vákuum rendszert turbo és scroll szivattyúkkal,
hűthető-fűthető mintatartót, szigetelt vákuum kamrát, goniométert, detektorokat és 1 db mérésvezérlő-adatgyűjtő
számítógépet.
Ez a rendszer nem integrálandó a Tandetron részecskegyorsító vezérlő rendszerébe.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, a berendezések teljes körű telepítését, rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését és a berendezések használatának betanítását a felhasználó személyzet
számára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad
azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a
vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A dokumentációban lévő angol nyelvű műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
A betanítás munkaóra igénye napi 8 óra, 5 napon át, azaz 40 óra. A betanítás 2 főt érint. A betanítás angol nyelven történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Teljesítés vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől számított maximum 18 hónap, a helyszíni műszaki átvételi tesztig) 10
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 90
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
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II.2.1) Elnevezés: 2 Röntgendetektor klaszter gyártása és szállítása

Rész száma: 2 3

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 31643000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés
1 db SDD röntgen detektor klaszter gyártása és szállítása, mely tartalmaz 3db. Be ablakos SDD típusú röntgendetektort, 1 db.
SiN ablakos SDD típusú röntgendetektort, ezen detektorokhoz tartozó elektronikát, egy proton csapdázó mágnest, He bevezetőt,
2 db pozicionáló lézert, 1 db optikai kamerát, mindezeket egyetlen kompakt dizájnba egybeépítve.
Ez a rendszer nem integrálandó a Tandetron részecskegyorsító vezérlő rendszerébe.
A gyártandó áruknak kompatibilisnek kell lenniük az Oxford Microbeams Ltd. OMDAQ2007 és OMDAQ-3 szoftvereivel, melyekre
vonatkozó részletező leírást a http://www.microbeams.co.uk/download.html címen lehet megtekinteni.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, míg e rész esetében az üzembe helyezést az ajánlatkérő végzi
el, betanítás e rész vonatkozásában nem előírás.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az
ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad
azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a
vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A dokumentációban lévő angol nyelvű műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Teljesítés vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől számított maximum 18 hónap) 10
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 90
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos (x) igen ( ) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00005 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ: Az ajánlatokat EUR-ban kell megadni. A nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar
Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kell számításban venni, amely
megtekinthető https://www.mnb.hu/en/arfolyam-lekerdezes. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: 3. rész: 115.000 EUR

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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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)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.
67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi
letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott
esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.
§-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn
nem állását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumra a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) és (3) bekezdés is
irányadó Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be
kell nyújtani (Kbt. 67. § (3)) A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokról szóló
nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozatának benyújtása szükséges, öntisztázás
igazolására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Kormány r. 21. §(1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését.
A 321/2015. (X.30.) Kormány r. 22. § (1) bek. szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az
ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X.30.) Kormány r. 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a szerződés tárgyának (mennyiségének) részletes bemutatása, beleértve a releváns műszaki paramétereket is
vagy a nettó ellenszolgáltatás összegét
- a teljesítés ideje (év/hónap)
- a teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként,
amely közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel
a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is.
A további információkat a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M/1)
1. rész esetében:
Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három
évből (36 hónapból), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább
a.) 1 db nagy intenzitású és nagy fényességű ionforrás értékesítéséből származó referenciával,
hidrogén ionáram legalább: 150 eµA és az 2 MeV hidrogén nyaláb fényessége legalább 6 Amp(rad)-2m-2eV-1
és
b.) 1 db nehézionok előállítására alkalmas ionforrás értékesítéséből származó referenciával,
amellyel elérhető nehézion áramok 12C2+ legalább 30 eµA és 16O2+ legalább 30 eµA
és
c.) 1 db 90 fokos analizáló mágnes értékesítéséből származó referenciával,
amelyben a mágnes görbületi sugara legalább 1125 mm
vagy az abból összesen származó nettó minimum 1.000.000 EUR-t elérő referenciával.
2. rész esetében:
Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három
évből (36 hónapból), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább
1db analitikai nyalábvég értékesítésével, amelyben az X eltolás legalább -9 mm +9 mm között, Y eltolás: -9 mm +9 mm között,
és Z eltolás: -37 mm +37 mm között, továbbá a minta fűtés legalább 375 °C fokig
vagy abból származó nettó minimum 200.000 EUR-t elérő referenciával.
3. rész esetében:
Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három
évből (36 hónapból), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább
1db röntgen detektor klaszter értékesítésével, amelyben a 3 db detektor legalább 37mm² aktív felületű normál ablakú, és 1 db
detektor legalább 22mm² aktív felület, kisenergiás ablakú,
vagy abból származó nettó minimum 60.000 EUR-t elérő referenciával.
A további információkat a dokumentáció tartalmazza.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A teljesítési biztosíték a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Az
ajánlattevő késedelmi kötbért köt ki, amely a nettó ellenszolgáltatás napi 0,5 ‰, max 5%-a. Az ajánlattétel, a teljesítés és a
kifizetés pénzneme EUR. A támogatás OP azonosítója: GINOP-2.3.3-15-2016-00005., a támogatás intenzitása 100%. A kifizetés
utólagos finanszírozású. A kifizetést ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a 30 napos fizetési határidővel teljesíti
átutalással. Az ajánlatkérő a nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 30%-át előlegként biztosítja. Az Ajánlatkérő az áru leszállításra
figyelemmel a teljes ellenérték 60%-t kifizeti résszámla ellenében, míg a fennmaradó 40%-ot az üzembehelyezésre figyelemmel
fizeti meg végszámla ellenében. Az Ajánlatkérő a kifizetett előleggel a végszámlában számol el. Az Ajánlatkérő előleg biztosítékot
kér az előleg kifizetését megelőzően az előleggel egyező összegben. További kapcsolódó információkat a Dokumentáció
vonatkozó pontjai tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(x) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Meghívásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Tárgyalásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/05/17 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 EN HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/05/17 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Dr. Oláh Ügyvédi Iroda: Magyarország, 4024 Debrecen, Liszt F.
u 6. I/8.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek
lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[x] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
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1. A közbeszerzési dokumentumokat elérhetőek a http://w3.atomki.hu/atomki/Accelerators/Tandetron/ honlapon. Az eljárásban
való részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció, amelyről az igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a
drolahugyved@t-online.hu e-mail címre.
2. A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlatételi határidő lejárta után nyújtották be.
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
4. Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre is tehet ajánlatot egy ajánlattevő. Az ajánlatkérő
nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek számát. Az ajánlattevőnek valamennyi ajánlatával érintett
rész(ek) vonatkozásában külön-külön cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza a megajánlott és
szállítandó eszköz gyártói műszaki leírását, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérő által az
adott eszköz vonatkozásában támasztott valamennyi műszaki paramétert.
5. Hiánypótlás Kbt. 71. § (1) alapján biztosított.
6. Az ajánlattal és a dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján.
7. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány)
jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A közös ajánlattevők
a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
9. Az eljárás nyelve: magyar és angol. A külföldi ajánlattevők esetében az angol nyelv mellett a magyar nyelv egyidejű
használatát is előírja az Ajánlatkérő. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar,
vagy angol nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar, vagy angol nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
10. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban szükséges benyújtania.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat
12. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt.(2004. évi XXXIV. tv. 3. §)
alapján milyen vállalkozásnak minősül.
13. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
14. A beállítás, beüzemelés alkalmával a nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési Dokumentum specifikációs részében megadott
„Teljesítési teszt”-ben előírt méréseket, folyamatokat el kell végezni és csak az előírt eredmény, azaz megfelelő teszt elérése
eredményezheti a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítési tesztet minden rész vonatkozásában teljesíteni kell.
15. Ajánlatkérő a „dokumentáció” kifejezés alatt a következőket érti: szerződéses feltételek, útmutató, műszaki specifikáció, a
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái.
16. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (5) bekezdés)
17. Ajánlatkérő az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
18. Jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei irányadóak. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott ajánlati kötöttség (2 hónap) 60 napnak felel meg.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
06-1-882-8594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
06-1-882-8593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
06-1-882-8594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax:
06-1-882-8593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
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