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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:
2017.04.22
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:

Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását
eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek 1
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

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

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-kód:
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

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

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7
( ) eNotices ( ) TED eSender (x) Egyéb mód: EHR
TED eSender bejelentkezés: 7
TED eSender ügyfél bejelentkezés: 7
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 141493 7 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 074 - 141493
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2017/04/12 (nn/hh/éééé)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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VII.1.1) A módosítás oka 7
(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát
és a bekezdés számát)
Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

II. . 2. . 5.

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés
vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől
számított maximum 18 hónap, a helyszíni
műszaki átvételi tesztig) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés
vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől
számított minimum 3 hónap maximum
18 hónap, a helyszíni műszaki átvételi
tesztig) / Súlyszám: 10
Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR)Súlyszám: 90

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

II . 2. . 14.

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/arfolyamlekerdezes. Ajánlatkérő az alábbi értéket
meghaladó ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: 1.
rész: 2 024 000 EUR.

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/arfolyamlekerdezes. Ajánlatkérő tárgyi
közbeszerzési eljárás esetében a
benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015.
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően a legjobb
ár-érték arány elve alapján értékeli. Az
ajánlatkérő hivatkozik A Közbeszerzési
Hatóság útmutatójára a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.). A legjobb ár-érték
arányt megjelenítő, ajánlat
kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10. Az 1. és 2. részszempont
esetében: Az ajánlatkérő a relatív
értékelési módszerek közül a fordított
arányosítás képlete alapján jár el.

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Rész száma: 2 1. rész
A módosítandó szöveg helye: Értékelési
szempontok

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:

Rész száma: 2 1. rész
A módosítandó szöveg helye: További
információk

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:
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Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

II. . 2. . 5.

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés
vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől
számított maximum 18 hónap, a helyszíni
műszaki átvételi tesztig) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés
vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől
számított minimum 3 hónap maximum
18 hónap, a helyszíni műszaki átvételi
tesztig) / Súlyszám: 10
Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám: 90

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

II. . 2. . 14.

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/arfolyamlekerdezes. Ajánlatkérő az alábbi értéket
meghaladó ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: 2.
rész: 410 000 EUR.

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/arfolyamlekerdezes. Ajánlatkérő tárgyi
közbeszerzési eljárás esetében a
benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015.
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően a legjobb
ár-érték arány elve alapján értékeli. Az
ajánlatkérő hivatkozik A Közbeszerzési
Hatóság útmutatójára a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.). A legjobb ár-érték
arányt megjelenítő, ajánlat
kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10. Az 1. és 2. részszempont
esetében: Az ajánlatkérő a relatív
értékelési módszerek közül a fordított
arányosítás képlete alapján jár el.

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Rész száma: 2 2. rész
A módosítandó szöveg helye: Értékelési
szempontok

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:

Rész száma: 2 2. rész
A módosítandó szöveg helye: További
információk

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:
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Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

II. . 2. . 5.

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés
vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől
számított maximum 18 hónap, a helyszíni
műszaki átvételi tesztig) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés
vállalt ideje (szerződés hatályba lépésétől
számított minimum 3 hónap maximum
18 hónap, a helyszíni műszaki átvételi
tesztig) / Súlyszám: 10
Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám: 90

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

II. . 2. . 14.

Az ajánlatokat EUR-ban kell megadni. A
nem HUF-ban meghatározott összeget a
Magyar Nemzeti Banknakaz ajánlati
felhívás feladásának napján érvényes
hivatalos devizaárfolyamán kell
számításban venni,amely megtekinthető
https://www.mnb.hu/en/arfolyamlekerdezes. Ajánlatkérő az alábbi értéket
meghaladó ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja: 3.
rész: 115 000 EUR

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/arfolyamlekerdezes. Ajánlatkérő tárgyi
közbeszerzési eljárás esetében a
benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015.
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően a legjobb
ár-érték arány elve alapján értékeli. Az
ajánlatkérő hivatkozik A Közbeszerzési
Hatóság útmutatójára a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.). A legjobb ár-érték
arányt megjelenítő, ajánlat
kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10. Az 1. és 2. részszempont
esetében: Az ajánlatkérő a relatív
értékelési módszerek közül a fordított
arányosítás képlete alapján jár el.

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Rész száma: 2 3. rész
A módosítandó szöveg helye: Értékelési
szempontok

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:

Rész száma: 2 3. rész
A módosítandó szöveg helye: További
információk

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:
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Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

III. . 1. . 3.

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
szervezetnyilatkozatával. 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
alkalmasságminimumkövetelménye(i): M/1) 1. rész
esetében: Nemrendelkezik azeljárást
megindítófelhívásfeladásának napjától
visszafelészámított megelőző3 évből(36 hónapból),
azelőírásoknak és a szerződésnekmegfelelően
teljesített legalábba.) 1db nagyintenzitású és
nagyfényességű ionforrás értékesítéséből származó
referenciával, hidrogénionáram legalább: 150 eμA és
az 2 MeV hidrogénnyalábfényességelegalább 6
Amp(rad)-2m-2eV-1 és b.) 1 db nehézionok
előállítására alkalmasionforrás értékesítéséből
származóreferenciával, amellyel elérhetőnehézion
áramok 12C2+ legalább 30 eμA és 16O2+ legalább
30 eμA és c.) 1 db90fokos analizálómágnes
értékesítésébőlszármazó referenciával, amelyben a
mágnes görbületi sugara legalább 1125 mm vagy az
abból összesen származó nettó minimum 1 000 000
EUR-t elérő referenciával. 2.részesetében:
Nemrendelkezik az eljárást megindítófelhívás
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
normálablakú, és 1 db detektor legalább 22mm2
aktív felület, kisenergiás
ablakú,vagyabbólszármazónettóminimum60000EUR-t
elérőreferenciával.
Atovábbiinformációkatadokumentációtartalmazza.

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek b) és a
321/2015. (X.30.) Korm r. 21. §(1) bek a) alapján
csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év legjelentősebb
szállításainak ismertetését. A referenciát a
321/2015. (X.30.) Korm r. 22. § (1) és (2) bek.
szerint a 21. § (1) bek 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) bek 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. A 321/2015. (X.30.) Korm
r. 22. § (1) bek 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) bek.-ben
meghatározottakra is. Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i): M/1) 1. rész esetében:
Nemrendelkezik azeljárást
megindítófelhívásfeladásának napjától
visszafelészámított megelőző3 évből(36 hónapból),
azelőírásoknak és a szerződésnekmegfelelően
teljesített legalábba.) 1db nagyintenzitású és
nagyfényességű ionforrás értékesítéséből származó
referenciával, hidrogénionáram legalább: 150 eμA és
az 2 MeV hidrogénnyalábfényességelegalább 6
Amp(rad)-2m-2eV-1 és b.) 1 db nehézionok
előállítására alkalmasionforrás értékesítéséből
származóreferenciával, amellyel elérhetőnehézion
áramok 12C2+ legalább 30 eμA és 16O2+ legalább
30 eμA és c.) 1 db90fokos analizálómágnes
értékesítésébőlszármazó referenciával, amelyben a
mágnes görbületi sugara legalább 1125 mm vagy az
abból összesen származó nettó minimum 1 000 000
EUR-t elérő referenciával. 2.részesetében:
Nemrendelkezik az eljárást megindítófelhívás
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
normálablakú, és 1 db detektor legalább 22mm2
aktív felület, kisenergiás
ablakú,vagyabbólszármazónettóminimum60000EUR-t
elérőreferenciával. A további információk a
dokumentációban. Alkalmasság igazolható a Kbt. 65.
§ (7) és (9) bek-e szerint is.

A következő helyett:

Helyesen:

Rész száma: 2
A módosítandó
szöveg helye:
Műszaki, illetve
szakmai
alkalmasság

Szakasz száma:
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Rész száma: 2
A módosítandó
szöveg helye:
Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó
szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

A következő helyett:

III. . 2. . 2.

Helyesen:

A teljesítési biztosíték a nettó
ellenszolgáltatás 5 %-a. Az ajánlattevő
Rész száma: 2
késedelmi kötbért köt ki, amely anettó
A módosítandó szöveg helye: A szerződés ellenszolgáltatás napi 0,5 ‰, max 5
%-a. Az ajánlattétel, a teljesítés és a
teljesítésével kapcsolatos feltételek:
kifizetés pénzneme EUR.A támogatás OP
azonosítója: GINOP2.3.3-15-2016-00005., a támogatás
intenzitása 100 %. A kifizetésutólagos
finanszírozású. A kifizetést ajánlatkérő a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a
30 napos fizetésihatáridővel 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, míga fennmaradó 40 %-ot az
üzembehelyezésre figyelemmel fizeti meg
végszámla ellenében. Az Ajánlatkérőa
kifizetett előleggel a végszámlában
számol el. Az Ajánlatkérő előleg
biztosítékot kér az előleg
kifizetésétmegelőzően az előleggel
egyező összegben. További kapcsolódó
információkat a Dokumentáció
vonatkozópontjai tartalmazzák.

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: GINOP2.3.3-15-2016-00005., 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. Az ajánlatkérőként szerződő
fél 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.Az
ajánlatkérő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését
számíthatja be.
A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7)
bekezdésben, illetve a (9) bekezdésben
meghatározott feltételek a szerződésnek
akkor is részei, ha a felek ezekről nem
vagy - ide nem értve a (8) bekezdés
szerinti esetet - ezektől eltérően
állapodtak meg.
Semmis - a késedelmi kamat
tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetővé tett eset
kivételével - a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés azon
rendelkezése, amely kizárja vagy
korlátozza az ajánlatkérő
szerződésszegése esetére irányadó
jogkövetkezmények alkalmazását. Az
Ajánlatkérő hivatkozik az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-ban, valamint a Kbt. 135.§
(6) bekezdésében foglaltak
alkalmazására. További kapcsolódó
információkat a Dokumentáció
vonatkozópontjai tartalmazzák.

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:
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Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

VI. . 3. .

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 bejelentésekortájékoztatást
szükséges adni a drolahugyved@tonline.hu e-mail címre.
2. A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja
alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az
ajánlatételi határidő lejárta
utánnyújtották 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
ajánlattevőnekvalamennyi ajánlatával
érintett rész(ek) vonatkozásában
külön-külön cégszerűen aláírt szakmai
ajánlatot kellbenyújtania, amely
tartalmazza a megajánlott és szállítandó
eszköz gyártói műszaki leírását, amely
alapjánegyértelműen megállapítható,
hogy az teljesíti az ajánlatkérő által az
adott eszköz vonatkozásában
támasztottvalamennyi 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
formanyomtatványtkell 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 nyelvegyidejű
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 angolnyelvű 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, cégszerűenaláírt
nyilatkozatát, nemleges tartalommal is,
továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és
Kbt. 66. § (2), (4) bekezdéseszerinti
nyilatkozatokat.
12. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell arról, hogy a Kkvt.(2004. éviXXXIV.
tv. 3. §) alapján milyen vállalkozásnak
minősül.
13. Az alkalmassági feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevői jegyzékbe történő
felvételfeltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. A beállítás, beüzemelés alkalmával a
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési
Dokumentum specifikációsrészében
megadott „Teljesítési teszt”-ben előírt
méréseket, folyamatokat el kell végezni
és csak az előírteredmény, azaz
megfelelő teszt elérése eredményezheti a
teljesítésigazolás kiadását. A teljesítési
tesztetminden rész vonatkozásában
teljesíteni kell.

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 bejelentésekortájékoztatást
szükséges adni a drolahugyved@tonline.hu e-mail címre.
2. A Kbt. 73. § (1) bek a) alapján
érvénytelen az ajánlat, ha azt az
ajánlatételi határidő lejárta
utánnyújtották 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 egy
ajánlattevőnek odaítélhető
szerződésrészek száma nem korlátozott.
Az ajánlattevőnekvalamennyi ajánlatával
érintett rész(ek) vonatkozásában
külön-külön cégszerűen aláírt szakmai
ajánlatot kellbenyújtania, amely
tartalmazza a megajánlott és szállítandó
eszköz gyártói műszaki leírását, amely
alapjánegyértelműen megállapítható,
hogy az teljesíti az ajánlatkérő által az
adott eszköz vonatkozásában
támasztottvalamennyi műszaki
paramétert.
5. Hiánypótlás Kbt. 71. § (1) alapján
biztosított.
6. Az ajánlattal és a dokumentációval
kapcsolatban írásban kiegészítő
tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § (1)bek
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
formanyomtatványtkell 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 nyelvegyidejű
használatát is előírt. Amennyiben
bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar,
vagy angol nyelven került kiállításra, úgy
az magyar, vagy angolnyelvű fordításban
is köteles becsatolandó.
10. A Kbt. 66.§ (2) bek szerinti
nyilatkozatot eredeti példányban
szükséges benyújtani.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bek a) és b)
pontja szerinti, cégszerűenaláírt
nyilatkozatát, nemleges tartalommal is,
továbbá a Kbt. 67. § (4) bek, és Kbt. 66.
§ (2), (4) bek szerinti nyilatkozatokat.
12. A Kbt. 66. § (4) bek alapján
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell arról, hogy a Kkvt.(2004. éviXXXIV.
tv. 3. §) alapján milyen vállalkozásnak
minősül.
13. Az alkalmassági feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevői jegyzékbe történő
felvételfeltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. A beállítás, beüzemelés alkalmával a
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési
Dokumentum specifikációsrészében
megadott „Teljesítési teszt”-ben előírt
méréseket, folyamatokat el kell végezni
és csak az előírteredmény, azaz
megfelelő teszt elérése eredményezheti a
teljesítésigazolás kiadását. A teljesítési
tesztetminden rész vonatkozásában
teljesíteni kell.
15. A „dokumentáció” kifejezés fogalma:
szerződéses feltételek, útmutató,
műszakispecifikáció, a gazdasági

Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További
információk:
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15. Ajánlatkérő a „dokumentáció”
kifejezés alatt a következőket érti:
szerződéses feltételek, útmutató,
műszakispecifikáció, a gazdasági
szereplők által benyújtandó
dokumentumok mintái.
16. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a
bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét azajánlatok
értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. §
(4) bekezdés) Ajánlatkérő úgy
rendelkezik, hogy az ajánlatokbírálatát 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 végrehajtásirendeletei
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.

szereplők által benyújtandó
dokumentumok mintái.
16. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a
bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét azajánlatok
értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. §
(4) bek) valamint az ajánlatokbírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
(Kbt. 81. § (5) bek.)
17. A Kbt. 75. § (2) bek e) pontja nem
alkalmazandó.
18. Jelen felhívásban nem szabályozottak
vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv és
végrehajtásirendeletei 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.
20. Az EEKD IV. részének részletes
kitöltését Ajánlatkérő nem kéri, elegendő
csupán egyszerű nyilatkozat.
21. Az eljárásban részt vevő felelős
akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Dr.
Bákonyi László(lajstromszám:00342).

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:

VII.2) További információk: 2
A módosítás érinti a közbeszerzési dokumentum I. fejezet: Tájékoztató 10.1.; 12.6. 12.23. valamint 12.27. pontját, továbbá a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező II. fejezet: Iratmintákat (Ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok mintái
(Felolvasólap) módosításra került, összhangban az ajánlati felhívással) és a IV. fejezet: Szerződéstervezetet preambulum és
13-as pont.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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