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II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000681742020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000681742020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32511714Fax:+36 32511714Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU110 1096

Majorosné Kanyó Mária

quadrat@chello.hu

www.quadrat.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Kórház

Egészségügy

Laboreszköz beszerzés Szent Lázár Megyei Kórházba

EKR000681742020
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

38430000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Preanalitikai rendszerhez integrálható készülékekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

33696500-0

Fő CPV-kód(ok):

Árubeszerzés

Adásvételi szerződés az SZLMK SBO fejlesztésének részeként, a központi laboratórium eszközeinek beszerzésére irányulóan 
 
Az eljárásban 4 részre tehető ajánlat, melyben a következő gépeket, reagenseket kívánja Ajánlatkérő beszerezni:  
1. rész Preanalitikai rendszerhez integrálható készülékek és egyéb kiegészítő laboratóriumi eszközök 16 db + laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi reagensek, kalibrátorik, kontollok 2 516 486 vizsgálat/év. 
2. rész Stand alone készülékek és egyéb kiegészítő laboratóriumi eszközök 18 db + laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 
laboratóriumi reagensek, kalibrátorik, kontollok 168 051 vizsgálat/év. 
3. rész Speciális immunkémiai vizsgálatok + laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi reagensek, kalibrátorik, 
kontollok 6 210 vizsgálat/év. 
4. rész Automaták megajánlását nem igénylő manuális vizsgálatok - 10 505 vizsgálat/év + 66 egység vegyszer.

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Gépek, eszközök: 
- 1 db Nagy teljesítményű klinikai kémiai automata 
- 2 db Kis teljesítményű klinikai kémiai automata 
- 2 db Immunkémiai automata 
- 1 db Nagy teljesítményű hemosztázis automata 
- 1 db Kis teljesítményű hemosztázis automata 
- 3 db Haematológiai automata 
- 1 db Központi szünetmentes áramforrás 
- 1 db Spektrofotométer 
- 1 db Analitikai mérleg 
- 1 db Tára mérleg 
- 1 db Ph mérő 
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- 1 db Hűtőkamra 
 
Reagensek: 
Sorsz.        Vizsgálat neve        Össz teszt / év  
        Kémia-immun 1., 2., 3. eszköz         
1        Összfeh.meghat.szérumból        9.500 
2        Albumin meghat.szérumból        5.400 
3        CRP ultraszenzitiv meghat.        57.000 
4        Prokalcitonin meghatározás        4.500 
5        Karbamid meghatározás        80.300 
6        Húgysav meghatározás        38.888 
7        Kreatinin meghatározás        77.800 
8        Bilirubin meghat.szérum        64.196 
9        Bilirubin direkt. meghat.        1.821 
10        Glukóz meghatározás        87.000 
11        Triglicerid meghat.        41.000 
12        Koleszterin össz.maghat        41.000 
13        Koleszterin HDL meghat.        28.968 
14        Nátrium meghatározás        75.520 
15        Kálium meghatározás        75.142 
16        Kalcium meghatározás        25.800 
17        Foszfor meghatározás        8.000 
18        Klorid meghatározás        500 
19        Valproinsav meghat.        54 
20        Összfehérjemeghat.vizeletből        3.153 
21        Albumin meghat. immun.módszerrel        4.373 
22        Parathormon meghatározás        1.600 
23        T4 szabad frak.meghatárpzás        10800 
24        T3 szabad frakció meghatározás        6.000 
25        Thireoidea-stim.horm. supers.        32.000 
26        Follikulusstim.hormon F.        1.110 
27        Luteinizáló hormon meghat.        1.100 
28        Prolaktin meghat.        1700 
29        Kortizol meghat.        600 
30        Ostradiol meghat.        1200 
31        Humán chorió-gonad.megh.        925 
32        Progeszteron meghat.        1.164 
33        DHEA- szulfát meghat.        632 
34        Tesztoszteron meghat.        1.454 
35        Tejsav dehidrogenáz megh.        33.334 
36        Aszpartát amino.transzf.        60.715 
37        Alanin aminotranszferáz        60.096 
38        Kreatin krináz CK meghat.        13.000 
39        Gamma glutamil transzf.        49.000 
40        Alfa amiláz meghat. sz.        6.565 
41        Lipáz meghat.        3.822 
42        Alkalikus foszfatáz meghat.        36.663 
43        CKMB meghatározás        3.075 
44        Anti-stertolizin 0 titermeg.        6.867 
45        Fruktózamin        45 
46        Lítium        59 
47        Magnézium        1.345 
48        Digoxin        31 
49        Etanol        1.200 
50        Fenitoin        7 
51        Laktát        30 
52        Karbamazepin        74 
53        Carcino-embrionális antigén        3.237 
54        CA-153 meghat         1.466 
55        CA-125 meghat.        2.363 
56        CA 19-9 meghat.        2.084 
57        anti TPO meghat.        360 
58        AFP meghat.szérum        570 
59        Rheumafaktorkvantitativ meghat.        960 
60        Vas meghatározás        24.354 
61        HighsensitiveTroponin        2.600 
62        Sol.transzferrinrec. meghat.        1733 
63        Ferritin meghatározás        3471 
64        Fólsav meghatározás        673 
65        B12 vitamin meghatározás        743 
66        1-25 Dihydroxy-D vitamin        1.708 
67        Prosztata specifikus antigén        3.500 
68        Prosztata specifikus antigén szabad frakció        334 
69        Insulin        919 
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Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

        Hemosztázis 4., 5. eszköz         
70        Protrombin        40.000 
71        Aktivált parciális thromboplasztin idő        5.000 
72        Thrombin idő        120 
73        Fibrinogén        2.800 
74        Fibrin monomer        10 
75        Lupusanticoaguláns szűrőteszt        10 
        Hematológia 6. eszköz         
76.        Vérkép        90.000 
77.        Retikulocita        3.100 
Összesen várható éves vizsgálat: 1 258 243 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek 
kiszerelésének és mennyiségének megajánlására. Az tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, 
kalibrátorok, mosó és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait.  

Igen

Igen

Az I/1. részben megajánlott kémiai készülék nyitott csatornáinak száma (min. 5 
db max 15 db)

10

Az I/1. részben megajánlott kémiai készülék egyszerre kezelhető sürgős minta 
kapacitása. Előny a több! (min 5 db max 20 db)

5

Az I/3. részben megajánlott egy darab Immunkémiai automata kapacitása. Előny 
a több! (Min. 250 teszt/óra, max 400 teszt/óra)

5

Az I/6. részben megajánlott készülékeken az RBC és WBC meghatározás 
esetében különböző apperturában egyidőben végzett mérés

5

Termékspecifikáció megléte igen válaszainak száma (max. 3 db, min 0 db) 5

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem



EKR000681742020

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

38430000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Stand alone készülékekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Igen

Reagensek:  
Az éves mennyiség 50 %-a minden reagens esetén.

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Gépek, eszközök: 
- 3 db Vizeletes automata 
- 1 db Specifikus IgE 
- 1 db HPLC automata 
- 1 db ELFO automata 
- 1 db Fáziskontraszt mikroszkóp 
- 5 db Fénymikroszkóp 
- 2 db Vízfürdő 
- 6 db Hűtőszekrény 
 
Reagensek: 
Sorsz.        Vizsgálat neve        Össz teszt / év  
        Vizelet         
1        Általános vizelet vizsgálat        59.000 
2        Vizeletüledék alakos elemek meghatározása automatával        56.000 
        Specifikus IgE         
3        Allergén Specifikus IgE meghatározás*        35.000 
4        ENA        3.000 
5        BÉTA 2 MIKROGLOBULIN        20 
6        Helicobacterpylori        1.500 
        HPLC automata         
7.        GlikáltHgb        13.231 
        ELFO         
8.        Szérum Fehérje elektroforézis        300 
Összesen várható éves vizsgálat: 168 051 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének 
és mennyiségének megajánlására. Az tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó 
és rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait.  
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3 - Speciális immunkémiai vizsgálatokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Igen

A megajánlott vizeletes készülék alkalmas a vizelet üledékben lévő alakos elemek 
azonosítását követően azok min. 14 alcsoportokba való sorolására (min. 14, max. 
25)

15

A II/3 részben megajánlott HPLC készülék esetében az egyidejűleg bekészíthető 
minták száma Előny a több! (minimum 40 db max. 80 db)

15

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Igen

Reagensek:  
Az éves mennyiség 50 %-a minden reagens esetén.

Nem

Nem
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696500-0

38430000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

1 db Immunkémiai automata speciális vizsgálatokhoz 
 
Reagensek: 
sorszám        Vizsgálat neve        Várható éves vizsgálatszám 
1        Béta croslaps        1140 
2        Natriuretikus peptid        117 
3        Adrenokortikotróp hormon        157 
4        Osteokalcin        1200 
5        anti-CCP        325 
6        TSH receptor elleni antitest        360 
7        CA 72-4        39 
8        NSE        8 
9        S100        1 
10        Cifra 21-1        4 
11        IgE        692 
12        C-peptid        3 
13        free Beta-HCG        224 
14        PAPP-A        224 
15        He-4        1516 
16        ACTH        200 
Összesen várható éves vizsgálat: 6 210 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és 
mennyiségének megajánlására. Az tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és 
rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait.  
 

Igen

Igen

A megajánlott készülék egyszerhasználatos pipettaheggyel és egyszerhasználatos 
reakcióedénnyel működik az átszennyezés elkerülése végett (igen/nem)

15

A megajánlott készülék kapacitása (min. 70 teszt/óra, max. 200 teszt/óra) 15

Nem

Igen

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

33696000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Manuális vizsgálatok és vegyszerekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

12

Nem

Nem

Igen

Reagensek:  
Az éves mennyiség 50 %-a minden reagens esetén.

Nem

Nem

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Manuális vizsgálatok: 
1        Drog minőségi kimutatás 10 paraméter        3100 
2        Széklet vér kimutatás        240 
3        széklet vér immunkémiai kimutatás        1500 
4        Rapid plasma reagin RPR - TPHA        3800 
5        Liquor baktérium gyorsteszt agglutinációs        35 
6        Terhességi próba immunológiai módszer        30 
7        FIBRIN MONOMER        10 
8        LE-TESZT        70 
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

9        VESEKŐ        70 
10        VIZELET CUKOR-ACETON TESZTCSÍK ELŐSZŰRÉS        600 
11        Clostridium teszt        1000 
12        Methemoglobin        10 
13        EBV aspecifikus AT Paul-Bunnel        40 
Összesen várható éves vizsgálat: 10 505 db. A várható éves vizsgálatszám alapján kérjük ajánlattevőket a reagensek kiszerelésének és 
mennyiségének megajánlására. Az tartalmazza az automaták működtetéséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó és 
rendszeroldatok valamint egyéb fogyóanyagok árait.  
 
 
 
Vegyszerek: 
1        Ammónium-szulfát        1 doboz 
2        Nátrium-karbonát (vizm.)        1 doboz 
3        Metilénkék        0,5 l 
4        Aceton         6 l 
5        Alkohol 96%-os (etanol)        10 l 
6        Benzin        10 l 
7        Ecetsav 96%-os        10 l 
8        Isopropil-alkohol 60%-os        1,5 l 
9        Giemsa        6 l 
10        Metilénkék        0,5 l 
11        Nátrium-klorid        2 doboz 
12        Nitroprusszid-nátrium        1 doboz 
13        Sósav (tömény)         0,5 l 
14        Szulfoszalicilsav        1 l 
15        Ehrlich-oldat        1,5 l 
16        Nylander-oldat        1 l 
17        Sósav 25%        2,5 l 
18        Türk-oldat        0,5 l 
19        May-Grünwald        5 l 
20        Reag Blue Panoptic Basofil        1 l 
21        Fast Blue BB salt        1 doboz kit 
22        Polietilén-glikol        2 doboz 
Mindösszesen 66 egység.  
 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem
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NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 1.§ alapján az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok 
hiányát. Felhívjuk a figyelmet a Kr 3.§ -ra is. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn 
nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (ket) felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. 
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az 
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel 
szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
„Kr.”) 8. §, 10. §, 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a 
alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon 
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) 
bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési 
eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, 
hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A Kbt. 69. (11a) bek. alapján 
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési lejárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) 
bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe 
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott 
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben 
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

Igen

Az éves mennyiség 50 %-a minden termék esetén.

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Fedezet: Gépek - 1577/2018. (XI. 15.) Korm. hat, Reagensek - saját költségvetési finanszírozás. A szla kifiz. feltétele a Vevő által 
leigazolt telj. AK előleget nem fizet. Az ellenszolg. telj. a tárgyi lehívásban szereplő teljes menny. igazolt szerződésszerű leszállítását 
követően teljesítésig. alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti szla ellenében történik. Az előírásoknak megfelelően 
benyújtott szla annak Vevő általi igazolását követően a szla kézhezvételétől szám. 60 napon belül a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § 
(1), (5), (6) bek. foglaltak sz, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § al. kerül telj.  Az 
ellenszolg. telj. Ft-ban történik.A kötbér mértéke készülékek esetében a késedelemmel érintett készülék Áfa nélküli ellenértékének 1 
%-a / késedelmes nap. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes nap. Ha az eladó 30.napot meghaladó késedelembe esik a vevő 
jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra. Minden megkezdett késedelmes nap egy napnak számít. A kötbér mértéke termék 
esetében naponta a késedelemmel érintett termék nettó értéknek a 3 %-a maximum a szerződés értékének a 30 %-a. A meghiúsulási 
kötbér mértéke elállás esetén az érintett készülék nettó vételárának, termék esetében a szerződésből még hátralévő, meg nem rendelt 
termékmennyiség szerződés szerinti nettó értékének a 20 %-a. A részletes fizetési feltételeket Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezetben határozta meg.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább  
- 1. rész tekintetében 1 db Nagy teljesítményű klinikai kémiai automata és 1 db Nagy teljesítményű hemosztázis automata szállítására 
vonatkozó egy vagy több szerződésből származó szállítási referenciával.  
- 2. rész tekintetében 1 db Vizeletes automata és 1 db Specifikus IgE szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó 
szállítási referenciával.  
- 3. rész tekintetében 1 db Immunkémiai automata speciális vizsgálatokhoz szállítására vonatkozó egy szerződésből származó 
referenciával.  
- 4. rész tekintetében Manuális vizsgálatok száma: 6 000 db, Vegyszerek: 25 egység a vizsgálatok elvégzésére alkalmas labor reagens
/vegyszer szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó szállítási referenciával.  
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Előzetes igazolási mód- minden részajánlati körben: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
értelmében az EEKD IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3), (5) bek. is. Az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az 
Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nem 
tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.  
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az 
ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
M/1: Az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 
a) pontjának megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett, legjelentősebb labor 
eszközök és labor reagensek szállítására vonatkozó referenciájának ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) 
bekezdésének megfelelően a nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a szerződés időtartamát, a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, a szállítás tárgyát és mennyiségét, azon adatokat, melyből az M1 követelményrendszer teljesülése megállapítható, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A. §-nak megfelelően a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem

Nem
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Formai kötöttség: Az AK a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltett egységes, EKR 
igénybevételével bonyolítja. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájl 
formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. 
 2. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az AT tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége 
érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy 
a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó 
a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és 
ameghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást.  
3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további 
információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell: - 
felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan - 
AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is)  
4. Az AK nem teszi lehetővé a közös AT nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.  
5. A minősített AT-nek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, 
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, 
így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.  
6. AK nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) bekezdés e) pontját.  
7. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra. 
8. Az ajánlatok értékelési szempontja, 1-3. részeknél a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány, 4. résznél a Kbt. 76. 
§ (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ajánlati ár. 1. rész: ajánlati ár - fordított arányosítás, 2-5. ért. szempont: arányosítás, 6. ért. 
szempont: egyenes arányosítás. 2. rész: ajánlati ár - fordított arányosítás, 2-3. ért. szempont - arányosítás. 3. rész: ajánlati ár - 
fordított arányosítás, 2-3. ért. szempont arányosítás. A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont a 16/2012. (II.16.) Korm. rend. 
6. § (3) bek. alapján került meghatározásra.  
9. Szakmai ajánlat: Az AT-nek illetve a közös AT-nek ajánlathoz csatolni kell az adott részre vonatkozóan a közb. dok. 3. kötetének 
kitöltött példányát. 
10. Az ajánlathoz csatolni szükséges még a megajánlott termékekre vonatkozóan a CE tanúsítványt és a gyártói megfelelőségi 
nyilatkozatot, amely kielégíti a 98/79/EK irányelvben, vagy az azt honosító 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendeletben meghatározott 
alapkövetelményeknek való megfelelőséget. 
11. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy mivel a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett 
folytatják le így a Kbt. 81. § (11) bek. alapján az ajánlati kötöttség 2 hónap. A 2 hónap alatt Ajánlattevő 60 napot ért. 
12. AK felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) (7) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, 
Amennyiben a Megrendelő a többlet saját forrást nem tudja biztosítani a Kbt 11.§ (9) bek alapján a  szerződés nem lép életbe. 
Az AK meghatározza továbbá, hogy az eljárás egyes részei között a fedezet átcsoportosítás jogát fenntartja.  
13.A közbeszerzési eljárás minden részében eredményes eljárás lefolytatása szükséges a labor működéséhez, így a  Kbt 75.§ (5) bek 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

2020.11.30 12:00

EKR rendszer

Nem

Igen

Igen

Igen
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.10.27

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

alapján bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész 
tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. 
14. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt XXI. FEJEZET
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