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Árubeszerzésre ir... - 315781-2012

05/10/2012
I.II.III.IV.VI.

S192

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
HU-Kaposvár: Audiovizuális berendezések
2012/S 192-315781
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérı
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kaposvári Egyetem
Guba Sándor utca 40.
Címzett: Weisz Zoltán
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 82505800
E-mail: weisz.zoltan@ke.hu
Fax: +36 82505815
További információ a következı címen szerezhetı be: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Teréz krt. 19. III. em. 32.
Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím: www.tricsok.hu
A dokumentáció és a kiegészítı iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következı címen szerezhetık be: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Teréz krt. 19. III. em. 32.
Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím: www.tricsok.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató
Zrt.
Teréz krt. 19. III. em. 32.
Címzett: dr. Kerek Éva Gabriella
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím: www.tricsok.hu
I.2) Az ajánlatkérı típusa
Egyéb: Egyetem
I.3) Fı tevékenység
Oktatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérık nevében
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerzıdés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés:
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010 azonosító számú projekt - Laboratóriumi és stúdió eszközök beszerzése.
II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 1. közbeszerzési rész: MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 10. hrsz. 309;
2. közbeszerzési rész: MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár Guba Sándor U. 40. hrsz. 3656/2;
3. közbeszerzési rész: MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár Guba Sándor U. 40. hrsz. 3661/9.
NUTS-kód HU232
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerzıdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szállítási szerzıdés alapján a Laboratóriumi és stúdió eszközök beszerzése.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
32321200, 30236000
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerzıdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
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II.1.8) Részek
A beszerzés részekbıl áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2) Szerzıdés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:
1. közbeszerzési rész: Audiovizuális stúdió, Mővészeti Kar
3 db 1/2" HD vállkamera, HD keresı, HD optika, min. 100Wh-ás akkumulátor, akkumulátortöltı, 64 Gb memóriakártya,
kameratáska, esıvédı, 24 ledes kameralámpa.
3 db Középterpeszes állvány + hordtáska
3 db Vezetékes riportermikrofon
1 db Rádiós riportermikrofon vevıvel
1 db Szünetmentes táp a szerverhez és videoarchívumhoz
1 db Kamera stabilizátor rendszer
4 db 1/2" HD stúdiókamera HD-SDI kimenettel+kameratáska+LCD-monitor
4 db 64 Gb-os memóriakártya+adapter
4 db Középterpeszes állvány + hordtáska
4 db Dolly kábelterelı
4 db Zoom-focus vezérlıszett
4 db Vezeték nélküli mikroport rendszer + puskamikrofon
6 db Nagyfelbontású 22" LCD-monitor
3 db Nagyteljesítményő, négymagos, gyors vágógép, gigás hálózatra
3 db kártya+vágó szoftver
3 db konvertáló szoftver
3 db Aktiv hangfalpár
1 db Szerkesztıi munkaállomás PC-vel, 19"-es monitorral és nyomtatóval
1 db 16 csatornás analóg hangkeverı
2 db 4 csatornás hangkeverı
1 db Nagyfelbontású 24" monitor a képkeverıhöz
2 db Nagyfelbontású 22" LCD-monitor
1 db Stúdió súgógép PC-vel
1 db Utasítórendszer
4 db Fresnel spotlight - 120 mm lens
4 db Fresnel spotlight - 150 mm lens
4 db 1000W-os halogén fényforrás
21 db L2 V tükrös terelı rácsos fénycsöves lámpatest
42 db 36Wos fénycsı
4 db 650W-os halogén fényforrás
8 db 8 db 2x55W-os kompakt fénycsöves lámpatest
8 db 8 db 4x55W-os kompakt fénycsöves lámpatest
48 db 55W-os kompakt fénycsı
24 db C kampó, biztonsági acélsodrony
1 db Fényvezérlıpult, minimum 24 csatornás
1 db DMX szétosztó
1 db Fali dimmer egység, 12x2.3kW
2 db Teleszkópos állvány, amely legalább 250 cm-ig kihúzható
2 db Horizont függöny (45 nm kék és 45 nm fekete)
1 db Díszlet
1 db Video- és audiokábelek, instaláció
1 db Videoarchiváló: 32 TB háttértár
1 db MAM
1 db Feliratozó: HD-SDI/SDI, animált mozik kijátszásával
1 db 27 unitos rackszekrény
1 db 8x8 audio-video mátrix
1 db HD képkeverı
1 db HDV-magnó
1 db 1 TB külsı HDD
2. közbeszerzési rész: Alstúdió
1 db Kivetítı, RGB full color, 3 SMD 3in1 20 kültéri LED fal,komplett, 12 m2, Erıs és gyengeáramú kiépítés
2 db Eredményjelzı, 9 digitális karakterrel, kábelekkel, akkuval Pl. SIGNO
1 db Idımérı egység nyomtatóval, akkuval, kábelekkel, komplett Pl. TAG Heuer, GPS egység idımérıhöz Pl. TAG Heuer
2 db Kontroll kézi mérı Pl. TAG Heuer, Rádió adó-vevı - fotocellához Pl. TAG Heuer
3 db Rádió adó - fotocellához, komplett Pl. TAG Heuer, Fotocella, 20 m-ig, párban, állvánnyal, komlett Pl. TAG Heuer
1 db Start óra, GPS modullal, állvánnyal Pl. TAG Heuer
1 db Manuális stop-start gomb - bíróknak Pl. TAG Heuer
2 db Led monitor 55 colos, full HD USB, betkintési szög 178 fok Pl. Samsung
4 db Led monitor 42 colos, full HD USB, betkintési szög 178 fok Pl. Samsung
1 db Digitális audiómixer, 24 IN, 18 AUX EQ, matrix, kompresszor - limiter Pl. Yamaha
6 db Bejátszó, felvevı, mp3, MD, CD, asztali rack ládában, HD felvevı memóriakártyával Pl. Tascam
6 db Mikrofon, dinamikus, vezetékes Pl. SHURE
6 db Gémes mikrofonállvány Pl. Proel
4 db Mikrofon, vezetéknélküli adó-vevı UHF tartományban, rack ládában Pl. Sennheiser
1 db Digitális hangszóró vezérlı line-array hangrendszerhez Pl. JBL
8 db Line-Array aktív hangfal, DSP jelfeldolgozó, 3 utas 35 cm-es hangszóró, digitális erısítı Pl. JBL
4 db Dual Subbas hangszóró, line-array modul, FSA rendszer, frekvencia tartomány 28 Hz-2,3 kHz, hangnyomás 131dB Pl.
JBL
12 db Riggelı keret line-array hangszórók függesztéséhez Pl. JBL
1 db Erıs és gyengeáramú kiépítés
10 db Aktív hangszóró szabadtéri, mobil 3 utas 750 W-os 101 dB érzékenység 15 colos mélysugárzó, neodium
magassugárzó Pl. JBL
20 db 100 V-os hangszóró, 2 utas min. 30 W-os közönségtájékoztatáshoz Pl. Australian Monitors
5 db 100 V-os teljesítményerısítı min. 200 W-os Pl. Australian Monitors
1 db Digitális audiomixer, 16 IN 18 AVX EQ matrix, kompresszor-limiter rackben, hordozható pl. Yamaha
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1 db PC négymagos processzor, 4 GB RAM, 640 GB SATA HDD, DVD-RW, 19 color monitor
1 db Erıs és gyengeáramú kiépítés
2 db Notebook, négymagos processzor 4 GB RAM, 500 GB SATA HDD, DVD-RW, 17 color monitor
1 db Projektor: 2000 ANSI/LUMEN Pl. BENCO
2 db Aktív hangfal, 2 utas behallgatásra 100 W rms, párban Pl. JBL
4 db Hangfalállvány, fali, dönthetı
16 db Rádiós adó-vevık, állítható frekvencia, füllhallgató, rezgésjelzı, ledes kijelzı, tölthetı akkumulátor
3. közbeszerzési rész: Labor mintatároló
3 db Asztali számítógépek
1 db Nagy teljesítményő, nagy felbontású mikroszkóp
1 db Nagy mérető centrifuga+10-100ml csövek
1 db Automata mintaváltó ULTIMA.... ICP-hez
1 db Alternatív-Malom univerzális 250 ml 20000rpm rm acél M20 típus
2 db Precíziós minta daráló (IKA basic 11)
1 db 5 munkahelyes kapilláris vízemelı
1 db 5 munkahelyes talajszőrı állvány+ tartozékok
1 db Univerzális talaj mintavevı 1 m-es
3 db Digitális folyadékadagoló diszpenzer
2 db Talaj nedvességmérı
2 db Kis kap. vákuum pumpa
4 db Argon gázpalack
2 db reduktor argon gázpalackhoz
2 db Nitrogén gázpalack
2 db reduktor nitrogén gázpalackhoz
1 db 5 férıhelyes kalciméter állvánnyal, rázógéppel
1 db Vegyszer és oldattároló szekrény
1 db Sav-Lúg szekrény
1 db Tőzveszélyes oldószer szekrény
1 db Polcrendszer: talajmintákhoz I.
1 db Polcok mintatároláshoz hőtıkamrába
1 db Sav-lúgálló asztallap
1 db Polcrendszer: talajmintákhoz II.
2 db Talajdaráló rotoros ırlı
30 db Hım.és páratart.mérı és adatgyőjtı
1 db Víztisztító
2 db Mosogatógép
2 db Fagyasztóláda
3 db Fagyasztószekrény
2 db Hőtıszekrény
2 db Izzítókemence
2 db Porelszívó kiépítése
1 db Homogenizátor 5 literes
1 db Homogenizátor 1 literes
1 db Liofilizátor
4 db Ventillációs szárítószekrény
12 db Munkalap 600 széles (méter)
24 db Munkalap 750 széles (méter)
20 db Alsószekrény
10 db Alsószekrény mosogató alá
20 db Felsıszekrény
20 db Felsıszekrény
4 db Mérlegasztal
20 db Laborszék mérleghez
1 db Üveges szekrény
10 db Csaptelep TOF hideg-meleg
10 db Mosogató
2 db Mintaüveg nyitó garnitúra 8 mm
2 db Mintaüveg zárófogó garnitúra 8 mm
2 db Mintaüveg nyitó garnitúra 11 mm
2 db Mintaüveg zárófogó garnitúra 11 mm
1 db Mintaüveg nyitó garnitúra 16 m
1 db Mintaüveg zárófogó garnitúra 16 m
20 db 1,2 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1000 db
10 db 5 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1000 db
3 db 10 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1000 db
2 db 20 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1000 db
20 db Szívó Erlenmeyer lombik 500ml
10 db Üvegpippetta 10 ml, A-jelő (class A)
10 db Üvegpippetta 25 ml, A-jelő (class A)
40 db Üvegtölcsér rövid szárhossz, hıálló üveg, átmérı: 60 mm, szárhossz: 60 mm, szárátmérı: 8 mm
20 db Parafilm: PARAFILM lezáró fólia, 100 mm x 38 méter
20 db Kémcsı- Kémcsı beosztással, normál csiszolattal, mőanyag dugós, Duran üveg térfogat: 10 ml, beosztás 0,1
csiszolat 12/21
4 db Finpipette F1, egycsatornás 10-100 µl, Transferpette S
4 db Finpipette F1 egycsatornás 100-1000 µl, Transferpette S
4 db Finpipette F1 egycsatornás 0,5-5 ml, Transferpette S
3 db Finpipette F1 egycsatornás 50 ml,Transferpette S
4 db Finpipette F1 egycsatornás 0,5-10 ml, Transferpette S
10 db Keverıbot (üveg vagy mőa.) 6x 200 mm
10 db Mágneses keverıbot
100 db Csavaros kupakkal folyadékflakonok 250 ml
20 db Izzítótégely
60 db Kúpos dugók + gumidugók
50 db Fızıpohár 100 ml
50 db Fızıpohár 150 ml
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50 db Fızıpohár 250 ml
50 db Fızıpohár 400 ml
50 db Fızıpohár 600 ml
50 db Fızıpohár 800 ml
50 db Fızıpohár 1 000 ml
10 db Deszt. víz flakon 500 ml
10 db Deszt. víz flakon 1 000 ml
10 db Laboratóriumi üveg, nyakméret GL 45, PP csavaros kupakkal, 1 000 ml
20 db Mérıhenger 250 ml, üveg, A-jelő (class A)
30 db Mérılombik 25 ml, csiszolt dugós, A-jelő (class A), mőanyag dugóval
30 db Mérılombik 50 ml, csiszolt dugós, A-jelő (class A), mőanyag dugóval
20 db Mérılombik 100 ml-s
20 db Blaubrand Mérılombik 250 ml,bıszájú,csiszolt dugós, A-jelő (class A) mőanyag dugóval
20 db Mérılombik 500 ml-s
30 db Mérılombik 1 000 ml NS 24/29 mőanyag dugós, Blaubrand
30 db Fızıpohár, alacsony forma, üveg, D 34X50 mm, 25 ml
30 db Vízlégszivattyú
1 db Sőrőségmérı 1 sor (10 tag)
1 db Mintatároló egységdoboz, Porhoz, folyadékhoz 5 kg/liter befogadására
1 db Fagyasztókamra
1 db Hőtıkamra
4 db Mintatároló egységdoboz, Porhoz, folyadékhoz 1 kg/liter befogadására
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerzıdés meghosszabbítható: nem
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés határideje
napban: 150 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés: Audiovizuális stúdió, Mővészeti Kar eszközbeszerzés
1) Rövid meghatározás
Eszközbeszerzés az Audiovizuális stúdió, Mővészeti Kar részére.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
32321200, 32330000, 32333100, 32323000, 32342412, 32341000, 31500000
3) Mennyiség
3 db 1/2" HD vállkamera, HD keresı, HD optika, min. 100Wh-ás akkumulátor, akkumulátortöltı, 64 Gb memóriakártya,
kameratáska, esıvédı, 24 ledes kameralámpa.
3 db Középterpeszes állvány + hordtáska
3 db Vezetékes riportermikrofon
1 db Rádiós riportermikrofon vevıvel
1 db Szünetmentes táp a szerverhez és videoarchívumhoz
1 db Kamera stabilizátor rendszer
4 db 1/2" HD stúdiókamera HD-SDI kimenettel+kameratáska+LCD-monitor
4 db 64 Gb-os memóriakártya+adapter
4 db Középterpeszes állvány + hordtáska
4 db Dolly kábelterelı
4 db Zoom-focus vezérlıszett
4 db Vezeték nélküli mikroport rendszer + puskamikrofon
6 db Nagyfelbontású 22" LCD-monitor
3 db Nagyteljesítményő, négymagos, gyors vágógép, gigás hálózatra
3 db kártya+vágó szoftver
3 db konvertáló szoftver
3 db Aktiv hangfalpár
1 db Szerkesztıi munkaállomás PC-vel, 19"-es monitorral és nyomtatóval
1 db 16 csatornás analóg hangkeverı
2 db 4 csatornás hangkeverı
1 db Nagyfelbontású 24" monitor a képkeverıhöz
2 db Nagyfelbontású 22" LCD-monitor
1 db Stúdió súgógép PC-vel
1 db Utasítórendszer
4 db Fresnel spotlight - 120 mm lens
4 db Fresnel spotlight - 150 mm lens
4 db 1000W-os halogén fényforrás
21 db L2 V tükrös terelı rácsos fénycsöves lámpatest
42 db 36Wos fénycsı
4 db 650W-os halogén fényforrás
8 db 8 db 2x55W-os kompakt fénycsöves lámpatest
8 db 8 db 4x55W-os kompakt fénycsöves lámpatest
48 db 55W-os kompakt fénycsı
24 db C kampó, biztonsági acélsodrony
1 db Fényvezérlıpult, minimum 24 csatornás
1 db DMX szétosztó
1 db Fali dimmer egység, 12x2.3kW
2 db Teleszkópos állvány, amely legalább 250 cm-ig kihúzható
2 db Horizont függöny (45 nm kék és 45 nm fekete)
1 db Díszlet
1 db Video- és audiokábelek, instaláció
1 db Videoarchiváló: 32 TB háttértár
1 db MAM
1 db Feliratozó: HD-SDI/SDI, animált mozik kijátszásával
1 db 27 unitos rackszekrény
1 db 8x8 audio-video mátrix
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1 db HD képkeverı
1 db HDV-magnó
1 db 1 TB külsı HDD
4) A szerzıdés idıtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különbözı idıpontok feltüntetése
napban: 150 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
5) További információk a részekrıl
Mindhárom rész esetében a felhívás II.3) pontjában a végteljesítési határidı került megjelölésre. A teljesítés határideje
Ajánlatkérı részérıl ajánlattevınek küldött írásbeli értesítéstıl számított 30 nap.
Rész száma: 2 Elnevezés: Alstúdió eszközbeszerzés
1) Rövid meghatározás
Eszközbeszerzés az alstúdió részére.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
32321200, 32342412, 32341000, 31711200, 31711300, 30236000
3) Mennyiség
1 db Kivetítı, RGB full color, 3 SMD 3in1 20 kültéri LED fal,komplett, 12 m2, Erıs és gyengeáramú kiépítés
2 db Eredményjelzı, 9 digitális karakterrel, kábelekkel, akkuval Pl. SIGNO
1 db Idımérı egység nyomtatóval, akkuval, kábelekkel, komplett Pl. TAG Heuer, GPS egység idımérıhöz Pl. TAG Heuer
2 db Kontroll kézi mérı Pl. TAG Heuer, Rádió adó-vevı - fotocellához Pl. TAG Heuer
3 db Rádió adó - fotocellához, komplett Pl. TAG Heuer, Fotocella, 20 m-ig, párban, állvánnyal, komlett Pl. TAG Heuer
1 db Start óra, GPS modullal, állvánnyal Pl. TAG Heuer
1 db Manuális stop-start gomb - bíróknak Pl. TAG Heuer
2 db Led monitor 55 colos, full HD USB, betkintési szög 178 fok Pl. Samsung
4 db Led monitor 42 colos, full HD USB, betkintési szög 178 fok Pl. Samsung
1 db Digitális audiómixer, 24 IN, 18 AUX EQ, matrix, kompresszor - limiter Pl. Yamaha
6 db Bejátszó, felvevı, mp3, MD, CD, asztali rack ládában, HD felvevı memóriakártyával Pl. Tascam
6 db Mikrofon, dinamikus, vezetékes Pl. SHURE
6 db Gémes mikrofonállvány Pl. Proel
4 db Mikrofon, vezetéknélküli adó-vevı UHF tartományban, rack ládában Pl. Sennheiser
1 db Digitális hangszóró vezérlı line-array hangrendszerhez Pl. JBL
8 db Line-Array aktív hangfal, DSP jelfeldolgozó, 3 utas 35 cm-es hangszóró, digitális erısítı Pl. JBL
4 db Dual Subbas hangszóró, line-array modul, FSA rendszer, frekvencia tartomány 28 Hz-2,3 kHz, hangnyomás 131dB Pl.
JBL
12 db Riggelı keret line-array hangszórók függesztéséhez Pl. JBL
1 db Erıs és gyengeáramú kiépítés
10 db Aktív hangszóró szabadtéri, mobil 3 utas 750 W-os 101 dB érzékenység 15 colos mélysugárzó, neodium
magassugárzó Pl. JBL
20 db 100 V-os hangszóró, 2 utas min. 30 W-os közönségtájékoztatáshoz Pl. Australian Monitors
5 db 100 V-os teljesítményerısítı min. 200 W-os Pl. Australian Monitors
1 db Digitális audiomixer, 16 IN 18 AVX EQ matrix, kompresszor-limiter rackben, hordozható pl. Yamaha
1 db PC négymagos processzor, 4 GB RAM, 640 GB SATA HDD, DVD-RW, 19 color monitor
1 db Erıs és gyengeáramú kiépítés
2 db Notebook, négymagos processzor 4 GB RAM, 500 GB SATA HDD, DVD-RW, 17 color monitor
1 db Projektor: 2000 ANSI/LUMEN Pl. BENCO
2 db Aktív hangfal, 2 utas behallgatásra 100 W rms, párban Pl. JBL
4 db Hangfalállvány, fali, dönthetı
16 db Rádiós adó-vevık, állítható frekvencia, füllhallgató, rezgésjelzı, ledes kijelzı, tölthetı akkumulátor
4) A szerzıdés idıtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különbözı idıpontok feltüntetése
napban: 150 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
5) További információk a részekrıl
Mindhárom rész esetében a felhívás II.3) pontjában a végteljesítési határidı került megjelölésre. A teljesítés határideje
Ajánlatkérı részérıl ajánlattevınek küldött írásbeli értesítéstıl számított 30 nap.
Rész száma: 3 Elnevezés: Labor mintatároló eszközbeszerzés
1) Rövid meghatározás
Eszközbeszerzés a labor-mintaráló részére.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30236000, 38000000, 39180000
3) Mennyiség
3 db Asztali számítógépek
1 db Nagy teljesítményő, nagy felbontású mikroszkóp
1 db Nagy mérető centrifuga+10-100 ml csövek
1 db Automata mintaváltó ULTIMA.... ICP-hez
1 db Alternatív-Malom univerzális 250 ml 20000rpm rm acél M20 típus
2 db Precíziós minta daráló (IKA basic 11)
1 db 5 munkahelyes kapilláris vízemelı
1 db 5 munkahelyes talajszőrı állvány+ tartozékok
1 db Univerzális talaj mintavevı 1 m-es
3 db Digitális folyadékadagoló diszpenzer
2 db Talaj nedvességmérı
2 db Kis kap. vákuum pumpa
4 db Argon gázpalack
2 db reduktor argon gázpalackhoz
2 db Nitrogén gázpalack
2 db reduktor nitrogén gázpalackhoz
1 db 5 férıhelyes kalciméter állvánnyal, rázógéppel
1 db Vegyszer és oldattároló szekrény
1 db Sav-Lúg szekrény
1 db Tőzveszélyes oldószer szekrény
1 db Polcrendszer: talajmintákhoz I.
1 db Polcok mintatároláshoz hőtıkamrába
1 db Sav-lúgálló asztallap
1 db Polcrendszer: talajmintákhoz II.
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2 db Talajdaráló rotoros ırlı
30 db Hım.és páratart.mérı és adatgyőjtı
1 db Víztisztító
2 db Mosogatógép
2 db Fagyasztóláda
3 db Fagyasztószekrény
2 db Hőtıszekrény
2 db Izzítókemence
2 db Porelszívó kiépítése
1 db Homogenizátor 5 literes
1 db Homogenizátor 1 literes
1 db Liofilizátor
4 db Ventillációs szárítószekrény
12 db Munkalap 600 széles (méter)
24 db Munkalap 750 széles (méter)
20 db Alsószekrény
10 db Alsószekrény mosogató alá
20 db Felsıszekrény
20 db Felsıszekrény
4 db Mérlegasztal
20 db Laborszék mérleghez
1 db Üveges szekrény
10 db Csaptelep TOF hideg-meleg
10 db Mosogató
2 db Mintaüveg nyitó garnitúra 8 mm
2 db Mintaüveg zárófogó garnitúra 8 mm
2 db Mintaüveg nyitó garnitúra 11 mm
2 db Mintaüveg zárófogó garnitúra 11 mm
1 db Mintaüveg nyitó garnitúra 16 m
1 db Mintaüveg zárófogó garnitúra 16 m
20 db 1,2 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1 000 db
10 db 5 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1 000 db
3 db 10 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1 000 db
2 db 20 ml-es mintaüveg, Krimpelhetı, 1 000 db
20 db Szívó Erlenmeyer lombik 500 ml
10 db Üvegpippetta 10 ml, A-jelő (class A)
10 db Üvegpippetta 25 ml, A-jelő (class A)
40 db Üvegtölcsér rövid szárhossz, hıálló üveg, átmérı:60mm, szárhossz: 60 mm, szárátmérı: 8 mm
20 db Parafilm: PARAFILM lezáró fólia, 100 mm x 38 méter
20 db Kémcsı- Kémcsı beosztással, normál csiszolattal, mőanyag dugós, Duran üveg térfogat: 10 ml, beosztás 0,1
csiszolat 12/21
4 db Finpipette F1, egycsatornás 10-100 µl, Transferpette S
4 db Finpipette F1 egycsatornás 100-1000 µl, Transferpette S
4 db Finpipette F1 egycsatornás 0,5-5 ml, Transferpette S
3 db Finpipette F1 egycsatornás 50 ml,Transferpette S
4 db Finpipette F1 egycsatornás 0,5-10 ml, Transferpette S
10 db Keverıbot (üveg vagy mőa.) 6x 200 mm
10 db Mágneses keverıbot
100 db Csavaros kupakkal folyadékflakonok 250 ml
20 db Izzítótégely
60 db Kúpos dugók + gumidugók
50 db Fızıpohár 100 ml
50 db Fızıpohár 150 ml
50 db Fızıpohár 250 ml
50 db Fızıpohár 400 ml
50 db Fızıpohár 600 ml
50 db Fızıpohár 800 ml
50 db Fızıpohár 1 000 ml
10 db Deszt. víz flakon 500 ml
10 db Deszt. víz flakon 1 000 ml
10 db Laboratóriumi üveg, nyakméret GL 45, PP csavaros kupakkal, 1 000 ml
20 db Mérıhenger 250 ml, üveg, A-jelő (class A)
30 db Mérılombik 25 ml, csiszolt dugós, A-jelő (class A), mőanyag dugóval
30 db Mérılombik 50 ml, csiszolt dugós, A-jelő (class A), mőanyag dugóval
20 db Mérılombik 100 ml-s
20 db Blaubrand Mérılombik 250 ml,bıszájú,csiszolt dugós, A-jelő (class A) mőanyag dugóval
20 db Mérılombik 500 ml-s
30 db Mérılombik 1 000 ml NS 24/29 mőanyag dugós, Blaubrand
30 db Fızıpohár, alacsony forma, üveg, D 34X50 mm, 25 ml
30 db Vízlégszivattyú
1 db Sőrőségmérı 1 sor (10 tag)
1 db Mintatároló egységdoboz, Porhoz, folyadékhoz 5 kg/liter befogadására
1 db Fagyasztókamra
1 db Hőtıkamra
4 db Mintatároló egységdoboz, Porhoz, folyadékhoz 1 kg/liter befogadására
4) A szerzıdés idıtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különbözı idıpontok feltüntetése
napban: 150 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
5) További információk a részekrıl
Mindhárom rész esetében a felhívás II.3) pontjában a végteljesítési határidı került megjelölésre. A teljesítés határideje
Ajánlatkérı részérıl ajánlattevınek küldött írásbeli értesítéstıl számított 30 nap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és mőszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerzıdéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:
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A nyertes ajánlattevı az alábbi szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
1. Késedelmi kötbér:
Amennyiben Ajánlattevı neki felróhatóan késedelembe esik úgy köteles naponta 1 % késedelmi kötbér megfizetésére. A
késedelmi kötbér alapja: a teljes nettó ellenérték, maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelı összeg.
2. Meghiúsulási kötbér:
Ajánlattevınek felróható lehetetlenülés (ideértve az Ajánlattevı szerzıdésszegésére alapított Ajánlatkérı általi
felmondást/elállást) esetén az Ajánlattevı kötbér és kártérítési felelısséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér összege: 30 %,
alapja a teljes nettó ellenérték.
A nyertes ajánlattevı az ajánlatban meghatározott idıtartamú jótállást vállal.
Szállítót elıleg igénylése esetén az elılegre vonatkozóan a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján a
folyósítandó szállítói elıleg összegének megfelelı mértékő, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztosíték-nyújtási kötelezettség terheli. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján Ajánlattevı cégjegyzésre jogosult - vezetı tisztségviselıjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása
vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói elıleg biztosítékaként.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Amennyiben Ajánlattevı élni kíván a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti elıleg kifizetésével, úgy a
Közremőködı Szervezet részére az Ajánlatkérı egyidejő tájékoztatása mellett elılegbekérı levelet köteles küldeni, mely
tartalmazza Ajánlatkérı nevét, adószámát, bankszámlaszámát és az igényelt elıleg mértékét. Az elıleg mértéke legfeljebb
a szerzıdés elszámolható összegének 30 %-a. Ajánlatkérı az értesítéstıl számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
elıleggel kapcsolatos, indokkal alátámasztott fenntartását. Ennek hiányában a szállítói elıleg-igénylést Ajánlatkérı részérıl
elfogadottnak kell tekinteni. Ajánlatkérı köteles a Szállító által megküldött elıleg-számlát annak beérkezését követı 5 napon
belül záradékolni és a közremőködı szervezet részére megküldeni. Az elıleget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(továbbiakban: NFÜ) fizeti meg a Ajánlattevı részére. Az NFÜ által fizetett elıleg összegének beszámítása az NFÜ
mindenkor hatályos szabályzatai, illetve utasításai alapján történik. Az igényelt elıleg a végszámla összegébıl kerül
levonásra.
A számla ellenértékét ajánlatkérı a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a
szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap.
Az ellenszolgáltatás részben európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint közvetlen szállítói finanszírozással történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé a nyertes ajánlattevı(k) számára a szerzıdés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerzıdés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bek. a)-k) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, akivel szemben a Kbt. 56. §
(2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2-11. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevınek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerzıdés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevı, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevı
gazdasági szereplı által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésőnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az ajánlattevınek az ajánlatba
csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójától
származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezéső nyilatkozatot melynek kötelezıen tartalmaznia kell (attól függıen, hogy ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
Ajánlatkérı sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti, azaz: a
pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkezı fizetési megbízás fedezethiány miatt történı nem teljesítése
(függıben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövıbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizetı
fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési mőveletek tervszerő teljesítése érdekében sorba helyezésrıl
állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval,
b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. d) pontja alapján, az ajánlattételi határidı lejártakor
is érvényes felelısségbiztosítási kötvényt. Csatolni kell továbbá a biztosítási díj utolsó részletének befizetését igazoló
bizonylatot, vagy a biztosító által kiállított igazolást, melyben szerepelnie kell, hogy a biztosítás meddig érvényes.
c) A felhívás feladásának napját megelızıen lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját
ajánlatkérı a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történı
betekintéssel ellenırzi a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen
a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlatba csatolnia kell ajánlattevı saját vagy jogelıdje elızı
három lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét
képezı mérleget. Amennyiben Ajánlattevı letelepedése szerinti ország joga nem írja elı a beszámoló közzétételét, úgy
ajánlattevı képviselıje által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges az elızı három lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredményérıl. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevı az alkalmasságát a
mőködésének ideje alatt:
Az I. rész esetében a közbeszerzés tárgyából (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése) származó nettó
árbevételrıl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni;
A II. rész esetében a közbeszerzés tárgyából (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése) származó nettó
árbevételrıl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni;
A III. rész esetében a közbeszerzés tárgyából (Laboratóriumi bútorok, berendezések, eszközök és mőszerek szállítása,
üzembe helyezése) származó nettó árbevételrıl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
d) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelızı három naptári évi (2009., 2010. és 2011.):
— az I. rész esetén a közbeszerzés tárgya szerinti (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése tárgyú); a II. rész
esetén a közbeszerzés tárgya szerinti (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése tárgyú); a III. rész esetén a
közbeszerzés tárgya szerinti (Laboratóriumi bútorok, berendezések, eszközök és mőszerek szállítása, üzembe helyezése)
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tárgyú nettó árbevételrıl szóló nyilatkozatot, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha bármely pénzforgalmi szolgáltatójától származó
nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
b) Alkalmatlan az ajánlattevı - bármelyik részre történı ajánlattétel esetén - ha nem rendelkezik legalább 10 000 000
HUF/kár és legalább 30 000 000 HUF/év mértékő, az ajánlattételi határidı lejártakor érvényes, eszközszállításra vagy
kereskedelemre kiterjedı felelısségbiztosítással.
Több részre történı ajánlattétel esetén ajánlattevınek elég egy a fentieknek megfelelı az ajánlattételi határidı lejártakor
érvényes, eszközszállításra vagy kereskedelemre kiterjedı felelısségbiztosítással rendelkeznie.
c) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha saját vagy jogelıdje mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelızıen
lezárt utolsó három üzleti év egyikében sem volt pozitív vagy nulla.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérı a késıbb létrejött gazdasági szereplıktıl
megkövetelt nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
— az I. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgyából származó (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe
helyezésé tárgyú) nettó árbevétel: 47 000 000 HUF,
— a II. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgyából származó (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe
helyezésé tárgyú) nettó árbevétel: 40 000 000 HUF,
— a III. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgyából származó (Laboratóriumi bútorok, berendezések,
eszközök és mőszerek szállítása, üzembe helyezése tárgyú) nettó árbevétel: 80 000 000 HUF.
d) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelızı három naptári évben (2009., 2010. és
2011.) összesen:
— az I. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgya (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése)
szerinti nettó árbevétele nem éri el a 47 000 000 HUF-ot,
— a II. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgya (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése)
szerinti nettó árbevétele nem éri el a 40 000 000 HUF-ot,
— a III. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgya (Laboratóriumi bútorok, berendezések, eszközök és
mőszerek szállítása, üzembe helyezése) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 80 000 000 HUF-ot.
Amennyiben az I. és a II. részre is ajánlatot nyújt be ajánlattevı, úgy az eljárást megindító felhívás feladását megelızı
három naptári évben (2009., 2010. és 2011.) a közbeszerzés tárgya (Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezése)
szerinti nettó árbevételének el kell érnie a 47 000 000 HUF-ot.
A fenti a), b) és c) pontban foglalt a követelmény értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági
szereplıkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendı, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevık egyike megfelel.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. a) pontja alapján és 16. § (1)-(2) bekezdése szerint
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság
minimumkövetelményei rovat a) pontjában elıírt követelményeknek megfelelı, legjelentısebb szállításainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerzıdést kötı másik fél megnevezését, a szállítás
tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidı - legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy
a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. b) pontja alapján az I. és II. részre történı
ajánlattétel esetén Audiovizuális eszközök szállítása, üzembe helyezésére vonatkozó, a III. részre történı ajánlattétel esetén
Laboratóriumi bútorok, berendezések, eszközök és mőszerek szállítására, üzembe helyezésére vonatkozó ISO 9001 szerinti
minıségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékő), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékő dokumentumot.
c) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság
minimumkövetelményei rovat c) pontjában elıírt követelményeknek megfelelı szakemberekrıl szóló nyilatkozatot, amely
tartalmazza ezen személyek nevét, vonatkozó esetben a végzettségét, képzettségét és a felhívás III.2.3 ca)-cc) pontjaiban
foglaltak szerinti gyakorlati idejüket valamint a III.2.3 ca) pontja esetében annak a szerzıdésnek a tartalmát és értékét,
melyben projektvezetıként részt vett, úgy, hogy abból a felhívás III.2.3 ca)-cc) pontjaiban foglaltaknak való megfelelés
egyértelmően megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
— a I. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgya (Stúdió berendezések szállítása és üzembe helyezése)
szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát vagy referenciákat, amely referencia vagy referenciák összesen legalább nettó
40 000 000 HUF értékő(ek). Az alkalmassági követelmény tehát egy vagy több referenciával is teljesíthetı,
— a II. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgya (Stúdió berendezések szállítása és üzembe helyezése)
szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát vagy referenciákat, amely referencia vagy referenciák összesen legalább nettó
47 000 000 HUF értékő(ek). Az alkalmassági követelmény tehát egy vagy több referenciával is teljesíthetı,
— a III. részre történı ajánlattétel esetén a közbeszerzés tárgya (Laboratóriumi bútorok, és/vagy berendezések, és/vagy
eszközök és/vagy mőszerek szállítása) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát vagy referenciákat, amely referencia
vagy referenciák összesen legalább nettó 80 000 000 HUF értékő(ek). Az alkalmassági követelmény tehát egy vagy több
referenciával is teljesíthetı.
Amennyiben az I. és a II. részre is ajánlatot nyújt be ajánlattevı, úgy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban a közbeszerzés tárgya (Stúdió berendezések szállítása és üzembe helyezése) szerinti (átadásátvétellel lezárt) referenciát vagy referenciákat kell bemutatnia, amely referencia vagy referenciák összesen legalább nettó
47 000 000 HUF értékő(ek).
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérı csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre esı hányadát veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
b) Alkalmatlan az ajánlattevı:
— az I. és II. részre történı ajánlattétel esetén, ha nem rendelkezik Audiovizuális eszközök szállítása és/vagy üzembe
helyezésére vonatkozó ISO 9001 szerinti minıségirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (2)
bekezdése szerinti egyenértékő dokumentummal,
— a III. részre történı ajánlattétel esetén ha nem rendelkezik Laboratóriumi bútorok, berendezések, eszközök és mőszerek
szállítására és vagy üzembe helyezésére vonatkozó ISO 9001 szerinti minıségirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.
23.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti egyenértékő dokumentummal.
c) Alkalmatlan az ajánlattevı bármelyik részre történı ajánlattétel esetén, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek
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megfelelı, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
Ca) legalább 1 fı, legalább felsıfokú (villamos- vagy gépész- vagy informatikai mérnök) végzettségő, legalább 5 éves
projektvezetıi gyakorlattal rendelkezı szakembert, aki projektvezetıként részt vett legalább 1 db, önmagában legalább nettó
40 000 000 HUF értékő audio-vizuális és/vagy laboreszközök szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó szállítás
megvalósításában.
Több részre történı ajánlattétel esetén is elegendı a felhívás III.2.3 ca) pontja tekintetében 1 fı szakembert bemutatni.
Cb) az I. és II. részre történı ajánlattétel esetén összesen legalább 2 fı, audiovizuális eszközök üzembe helyezésében és
technikai támogatásában legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezı szakembert.
cc) a III. részre történı ajánlattétel esetén legalább 2 fı, laboratóriumi bútorok, berendezések, eszközök és mőszerek
üzembe helyezésében és technikai támogatásában legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezı szakembert
III.2.4) Fenntartott szerzıdésekre vonatkozó információk
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár. Súlyszám 80
2. Teljes körő jótállási határidı [hónap]. Súlyszám 20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítı iratok vagy ismertetık beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 21.11.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 50
000 HUF + ÁFA. A dokumentáció ellenértékét TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-nek, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
„Dokumentáció; KE TIOP- Laboratóriumi és stúdió eszközök beszerzése.” kifejezést. A dokumentáció ára a dokumentáció
átvételének helyén készpénzben is befizethetı.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidı
21.11.2012 - 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályamővek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.11.2012 - 10:00
Hely:
TriCSÓK Zrt. - MAGYARORSZÁG, 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítı információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlıdı jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlıdı jellegő: nem
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzıdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010 azonosító számú " Modern Szolgáltató és
Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron" címő projekt.
VI.3) További információk
1) Ajánlatkérı a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetıséget biztosít.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
— Kaposvári Egyetem,
— TIOP - Laboratóriumi és stúdió eszközök beszerzése,
— az ajánlati felhívás TED azonosítószáma,
— a dokumentumot beküldı neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.
A nem megfelelıen címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérıt felelısség nem terheli.
3) Az ajánlatokat munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 9:00-17:00 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap,
szombaton 9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
4) Ajánlatkérı a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidınek az alábbi idıszakokat tekinti: hétfıtıl
csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedı idıintervallum.
5) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplı dokumentumok egyszerő másolatban is
benyújthatók. Az ajánlatkérı elıírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történı benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a
kezességvállalási nyilatkozat.
6) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az
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ajánlattevık neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a fıbb, számszerősíthetı adatok, amelyek az értékelési
szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
7) Ajánlatkérı a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint elıírja, hogy a dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.
8) A dokumentáció átvehetı személyesen, munkanapokon 10:00-14:00 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9:00-10:00
óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen idıszakokban van lehetıség a dokumentáció átvételének helyén. A
dokumentáció átvételének feltétele, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezzen, vagy azt
készpénzben megfizessék, vagy a dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerő másolatát a
TriCSÓK Zrt. részére átadja/megküldje; a dokumentációba való betekintés ingyenes. A dokumentáció személyes átvétele
esetén a dokumentációt átvevı személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen
olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt megvásárló elérhetıségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím,
telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történı betekintés esetén a dokumentációba
betekintı személy köteles aláírni az errıl szóló jegyzıkönyvet, valamint köteles a jegyzıkönyvön olvashatóan feltüntetni a
dokumentációba betekintı elérhetıségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen
kapcsolattartó személy neve).
9) A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétıl számított két
munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezett vagy azt
készpénzben megfizették vagy a dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerő másolatát a
TriCSÓK Zrt. részére átadta/megküldte és bármely esetben a dokumentációt megvásárló a dokumentáció megküldésére
irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetıségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám,
e-mail cím, telefonszám).
10) Az ajánlatkérı - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklıdését jelzı
gazdasági szereplınek, aki az érdeklıdését írásban jelzi. Egyidejőleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma
alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérı a Kbt.-ben elıírt tájékoztatásokat küldi az érdeklıdését
jelzı gazdasági szereplınek.
11) Ajánlattevınek (közös ajánlattevıknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak
szerint.
12) Ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
13) Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítésére való
pénzügyi, gazdasági, illetve mőszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minısített ajánlattevık
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.2.2 a)- d); III.2.3 a)-c).
14) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont és felsı
határa 100 pont.
15) Az egyes értékelési részszempontok értékelése az értékarányosítás módszerével történik. A részszempontok esetében
alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.
16) Ajánlatkérı a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefüggı ajánlati elemekkel kapcsolatban
meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezıbb szintjét, melyre az annál még kedvezıbb vállalásokra egyaránt az
adható pontszám felsı határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérı a pontszámok
meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezıbb szintnek megfelelı értéket veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál:
2. Teljes körő jótállási határidı [hónap]: 36 hónap
17) Ajánlatkérı a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefüggı ajánlati elemekkel kapcsolatban
meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezıtlenebb az adott megajánlás nem
lehet. Amennyiben az ajánlattevı az alábbiaknál az ajánlatkérıre nézve kedvezıtlenebb megajánlást tesz, abban az
esetben az ajánlata érvénytelennek minısül az adott rész tekintetében.
2. Teljes körő jótállási határidı [hónap]: 24 hónap
18) Minden, a felhívás III.2.2) a) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevı ajánlattevınek és más
szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és
arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
19) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevı a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérı és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 272. § (1) bekezdés
szerinti kezességi szerzıdés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérı általi
elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérı. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles
az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
20) Ajánlatkérı a felhívás II.3) pontja szerinti teljesítési határidıt az alábbiak szerint részletezi: Mindhárom rész esetében a
felhívás II.3) pontjában a végteljesítési határidı került megjelölésre. A teljesítés határideje Ajánlatkérı részérıl
ajánlattevınek küldött írásbeli értesítéstıl számított 30 nap. Ajánlatkérı az értesítést a szerzıdés megkötésétıl számított
legfeljebb 120 napon belül köteles megtenni.
21) Ajánlatkérı az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar
Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar
Forintra.
22) Ajánlatkérı tájékoztatja a gazdasági szereplıket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidıvel kapcsolatosan
a közép-európai idı az irányadó.
23) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemő közlés magyar nyelven történik,
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
24) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
25) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevınek a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i) pont, a k) pont ka) és kb) alpontja
szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok
hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen
nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására
irányul. Ezen szervezetektıl kell olyan igazolást benyújtani, amelybıl megállapítható, hogy az ajánlattevı nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
26) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplı dokumentumokat aláíró, az ajánlattevı és az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem
az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerő aláírással ellátott meghatalmazását is
szükséges csatolni.
27) Amennyiben az ajánlattevı tekintetében cégbíróság elıtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a cégbíróság
által megküldött igazolást.
28) Az ajánlattevınek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot.
29) Az részletes árajánlatban fel kell tüntetni az ajánlattevı által konkrétan megajánlott termékek paramétereit, továbbá az
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ajánlattevı kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az ajánlatkérı által meghatározott
termékkel egyenértékő.
30) Az ajánlattevınek az ajánlatához csatolnia kell a mőszaki leírásban megfogalmazott követelményeknek való megfelelést
igazoló termékspecifikáció
31) Tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és arra, hogy a jelen beszerzés
európai uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérı kéri az ajánlattevıket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes
terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus
adathordozó benyújtása nem kötelezı (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az
ajánlatkérı az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
32) Amennyiben az ajánlattevı, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı a Kbt. 36. §
(5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés
szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevınek (részvételre jelentkezınek)
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban
meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntıbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be
VI.5) E hirdetmény feladásának idıpontja:
2.10.2012
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