


 

További információ a következő címen szerezhető be 

O a fent említett cím   

X másik cím: (adjon meg másik címet)  

Dr. Oláh Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Oláh István Attila ügyvéd) 4024 Debrecen, Liszt F. u. 6. I/8. 

Telefon: +36 52411077 

Fax: +36 52411077 

E-mail: drolahugyved@t-online.hu 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

O a fent említett címre 

x a következő címre: (adjon meg másik címet) Dr. Oláh Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Oláh István Attila ügyvéd) 4024 
Debrecen, Liszt F. u. 6. I/8. 

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

hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL) 

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 

hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

◯ Regionális vagy helyi hatóság 

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

x Közjogi intézmény 

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 

szervezet 

◯Egyéb típus: 

 

I.5) Fő tevékenység 

◯ Általános közszolgáltatások 

◯ Honvédelem 

◯ Közrend és biztonság 

◯ Környezetvédelem 

◯ Gazdasági és pénzügyek 

◯ Egészségügy 

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

◯ Szociális védelem 

◯ Szabadidő, kultúra és vallás 

◯ Oktatás 

x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és 
szilícium detektorok, valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” 

 

Hivatkozási szám: 

II.1.2) Fő CPV-kód: 38341000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]  
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II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás x Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: „Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, 
valamint hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában indult eszközök és egy rendszer beszerzése 
adásvételi szerződés keretében kerül sor azzal, hogy részenként külön-külön is, de egy pályázó több részre is nyújthat 
be pályázatot: 

1.rész: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” 

2.rész: „Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-sokszorozóihoz” 

3.rész: „Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorhoz” 

4.rész: „DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és szállítása” 

5.rész: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika gyártása és szállítása” 

6.rész: „A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása és szállítása” 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  

Érték áfa nélkül: 212433000.-       Pénznem: HUF 

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

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll x igen 0 nem 

Ajánlatok x valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók 

be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

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

szerződéseket: 

 

II.2) Meghatározás  

 

II.2.1) Elnevezés: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” Rész száma:  1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 38341000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c) 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés 

- 15 db 3”x3” méretű LaBr3(Ce) detektor. 

A közbeszerzési eljárás folyamán megvásárolt berendezésekkel nagyon kis hatáskeresztmetszetű magfizikai folyamatot 
fogunk tanulmányozni. A vizsgált folyamat kis hatáskeresztmetszete miatt a gamma detektorok optimális geometriáját 
Monte Carlo szimulációval határoztuk meg. Ezek szerint 15 darab 3”x3” méretű szcintillátor detektor szükséges a tervezett 
kísérletek elvégzéséhez, melyek szükséges energiafeloldása: ≤3% @ 662 keV. A gamma sugárzások közötti koincidencia 
pontos ismerete szükségessé teszi az igen jó időfeloldást. Ezért a detektorok koincidencia feloldási idejére vonatkozó 
előírásunk: TCRT ≤ 0.5 ns @ 511 keV.  

A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, 
az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 



hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az 
Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 

A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az áruval szemben támasztott részletes követelményeket. 

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

II.2.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium – Név: Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 24 hónap és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 

O Költség kritérium    

x Egyösszegű nettó ajánlati ár – Súlyszám: 90 

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

meghatározásra 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 151476000.-  Pénznem: HUF 

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

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

Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

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

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen x nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen x nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯ nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016- 00034 azonosítószámú projekt 



II.2.14) További információ: Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.  

 

 

II.3.1) Elnevezés: „Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok 
fotoelektron-sokszorozóihoz” 

Rész száma:  2 

II.3.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 38340000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] minden másnál 

II.3.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c) 

II.3.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés 

- 15 db feszültségosztó a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-sokszorozóihoz. 

A fenti áruk kifejezetten a LaBr3(Ce) detektorok működését biztosító elektronikai egységek. A feszültségosztók a 
fotoelektron-sokszorozó működéséhez szükséges feszültségeket állítják elő.  

A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, 
az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 
hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az 
Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza. 

Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 

A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. 

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

II.3.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium – Név: Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 12 hónap és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 24 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 

O Költség kritérium    

x Ár – Súlyszám: 90 

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

meghatározásra 

II.3.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 926000.-   Pénznem: HUF 

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

II.3.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 



Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.3.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.3.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen x nem 

II.3.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen x nem        Opciók ismertetése: 

II.3.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

tartalmazniuk 

II.3.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯ nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projekt 

II.3.14) További információ: Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.  

 

II.4.1) Elnevezés: „Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) 
detektorhoz” 

Rész száma: 3 

II.4.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 38340000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.4.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c) 

II.4.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés 

- 1 db 24 csatornás nagyfeszültségű tápegység. 

A fenti áruk kifejezetten a LaBr3(Ce) detektorok számára szükséges 24 csatornás nagyfeszültségű táplálást biztosítja. 

A beszerzés magában foglalja az eszköz helyszínre szállítását. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, 
az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 
hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az 
Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza. 



Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 

A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. 

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

II.4.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium – Név: Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 24 hónap és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 

– Név: Pótalkatrész biztosítására szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év, minimális mértéke 1 év és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 5 év) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám:10 

O Költség kritérium    

x Ár – Súlyszám: 80 

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

meghatározásra 

II.4.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 1986000.- Pénznem: HUF 

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

II.4.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.4.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.4.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen x nem 

II.4.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen x nem        Opciók ismertetése: 

II.4.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

tartalmazniuk 

II.4.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯ nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projekt 

II.4.14) További információ: Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.  

 

 



II.5.1) Elnevezés: „DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és 
szállítása” 

Rész száma: 4   

II.5.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 38341000-7 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.5.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c) 

II.5.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés 

- 7 db 49.5x49.5 mm2 aktív felületű helyzetérzékeny, teljesen kiürített rétegű, kétoldalasan csíkozott Si (DSSSD) detektor, 

- 7 db 24.5x24.5 mm2 aktív felületű helyzetérzékeny, teljesen kiürített rétegű, kétoldalasan csíkozott Si (DSSSD) detektor. 

A fenti áruk a vizsgálni tervezett magreakcióból kilépő elektronok, illetve pozitronok repülési irányának meghatározására 
szolgálnak. A kutatásaink során a lehető legnagyobb szögfeloldás szükséges, ezért a helyzetérzékeny DSSSD 
detektoroknak a lehető legjobb pozíciófeloldásúnak kell lennie. Két, különböző specifikációjú DSSSD detektort tartalmazó 
detektor „réteget” tervezünk használni. 

A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, 
az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 
hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az 
Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 

A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. 

 

II.5.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium – Név: Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 12 hónap, és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 24 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 

O Költség kritérium    

x Ár – Súlyszám: 90 

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

meghatározásra 

II.5.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 17750000-  Pénznem: HUF  

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

II.5.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 



II.5.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.5.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen x nem 

II.5.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen x nem        Opciók ismertetése: 

II.5.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

tartalmazniuk 

II.5.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯ nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projekt 

II.5.14) További információ: Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.  

 

II.6.1) Elnevezés: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika 
gyártása és szállítása” 

Rész száma:  5 

II.6.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: : 38340000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.6.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c) 

II.6.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés 

- 24 db, egyenként 32 csatornás jelformáló és -feldolgozó elektronika (multiplexer).  

A fenti áruk kifejezetten a DSSSD helyzetérzékeny szilícium detektorok jeleinek formálására és feldolgozására szolgáló 
berendezések. 

A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, 
az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 
hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az 
Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 

A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. 

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



II.6.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium – Név: Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 36 hónap és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 

   – Név: Pótalkatrész biztosítására szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év, minimális mértéke 1 év és az ajánlati 
elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 5 év) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám:10 

O Költség kritérium    

x Ár – Súlyszám: 80 

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

meghatározásra 

II.6.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 27895000.- Pénznem: HUF 

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

II.6.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.6.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.6.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen x nem 

II.6.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen x nem        Opciók ismertetése: 

II.6.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

tartalmazniuk 

II.6.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯ nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projekt 

II.6.14) További információ: Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.  

II.9) Meghatározás 1 

II.7.1) Elnevezés: „A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása 
és szállítása” 

Rész száma:  6 

II.7.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 38340000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 



II.7.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU 321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c) 

II.7.4) A közbeszerzés ismertetése: árubeszerzés 

- 1db VME keret, 

- 1 db VME vezérlő, 

- 2 db 32 csatornás TDC egység, 

- 2 db 32 csatornás ADC egység, 

- 3 db 16 csatornás CFD egység, 

- 1 db 24 csatornás gyors jelerősítő, 

- 4 db LEMO input kábel adapter az ADC-khez az ADC egységeket gyártó specifikációi szerint, 

- 4 db LEMO input kábel adapter a TDCk-hez a TDC egységeket gyártó specifikációi szerint. 

A fenti áruk a sok-komponensű DSSSD detektorrendszerből származó igen nagyszámú elektronikus jelek digitalizálására, 
koincidencia feltételeinek meghatározására és az adatok rögzítésére szolgáló, sok egységből álló berendezés részei. 

A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, 
az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve 
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 
hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az 
Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 

A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza. 

Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. 

A dokumentációban lévő műszaki leírás tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. 

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

II.7.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbiakban megadott szempontok 

x Minőségi kritérium – Név: Teljes körű jótállás időtartama (hónap, minimális mértéke 24 hónap és az ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad 48 hónap) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám: 10 

– Név: Pótalkatrész biztosítására a szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év, minimális mértéke 1 év, és az 
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 5 év) [Kbt. 77. § (1) bekezdés] / Súlyszám:10 

O Költség kritérium    

x Ár – Súlyszám: 80 

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

meghatározásra 

II.7.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: 12400000.- Pénznem: HUF 

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



II.7.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:  

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

II.7.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ] 

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.7.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen x nem 

II.7.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen x nem        Opciók ismertetése: 

II.7.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

tartalmazniuk 

II.7.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen ◯ nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034 azonosítószámú projekt 

II.7.14) További információ: Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.  

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

 

III.1) Részvételi feltételek 

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

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  

Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a 
Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén 
magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű 
ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban 
foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumra a 321/2015. 
(X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) és (3) bekezdés is irányadó Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek 
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 
mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani (Kbt. 67. § (3)) A Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 
Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra 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. 



Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági 
szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

 

 Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozatának benyújtása szükséges, öntisztázás 
igazolására. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A 
kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek b) és a 321/2015. (X.30.) Korm r. 21. § (1) bek a) alapján csatolni kell az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb szállításainak ismertetését. A referenciát a 
321/2015. (X.30.) Korm r. 22. § (1) és (2) bek. szerint a 21. § (1) bek a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. 
a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a 
szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, 
a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A 321/2015. (X.30.) 
Korm r. 22. § (1) bek. szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma: - a szerződés tárgyának (mennyiségének) 
részletes bemutatása, beleértve a releváns műszaki paramétereket is, - a teljesítés ideje (év/hónap), - a teljesítés helye, - 
a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, - nyilatkozat 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a 
referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. 
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös 
ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság 
igazolásaként, amely közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági 
feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bek.-ben meghatározottakra is. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M/1)  

1. rész esetében: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat 
évből (72 hónapból) egy, vagy több olyan szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített, 2"x2" méretű 
LaBr3(Ce) szcintillátor detektor szállítására irányuló referenciával. 

 

Az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. További információk a dokumentációban.  

Alkalmasság igazolható a Kbt.65. § (7) és (9) bek-e szerint is. 

 

2. rész esetében: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat 
évből (72 hónapból) egy, vagy több olyan szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített, legalább 2,8 
MOhm teljes ellenállású feszültségosztó szállítására irányuló referenciával. 

Az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. További információk a dokumentációban.  

Alkalmasság igazolható a Kbt.65. § (7) és (9) bek-e szerint is. 

 



3. rész esetében: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat 

évből (72 hónapból) egy, vagy több olyan szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített, legalább 16 

csatornás nagyfeszültségű tápegység szállítására irányuló referenciával. 

Az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. További információk a dokumentációban.  

Alkalmasság igazolható a Kbt.65. § (7) és (9) bek-e szerint is. 

 

4. rész esetében: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat 
évből (72 hónapból) egy, vagy több olyan szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített, legalább 16 
csíkot tartalmazó helyzetérzékeny DSSSD szilícium detektor szállítására irányuló referenciával. 

Az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. További információk a dokumentációban.  

Alkalmasság igazolható a Kbt.65. § (7) és (9) bek-e szerint is. 

 

5. rész esetében: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat 
évből (72 hónapból) egy, vagy több olyan szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített, legfeljebb 7.8 
keV zajszintű jelformáló egység szállítására irányuló referenciával. 

Az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. További információk a dokumentációban.  

Alkalmasság igazolható a Kbt.65. § (7) és (9) bek-e szerint is. 

 

6. rész esetében: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat 
évből (72 hónapból) egy, vagy több olyan szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően teljesített, legalább 16 
csatornás ADC és TDC egységeket tartalmazó adatgyűjtő szállítására irányuló referenciával. 

 

Az ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, ezért az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. További információk a dokumentációban.  

Alkalmasság igazolható a Kbt.65. § (7) és (9) bek-e szerint is. 

 

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a 
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel 
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált 
időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető 
figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni. 

Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott 
alkalmassági feltételt igazolja. Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához: 

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható 
legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés. 

A 321/2015. (X. 30.) Kormány r. 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők 
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az előírt igazolási módok helyett. 

 

Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 



Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 
is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozópontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint  a  Kbt. 
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség 
van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 

szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 

Ajánlatkérő 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az 
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni. 

Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági 
követelmények előírt igazolásait. 

 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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

  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

Az ajánlattevő késedelmi kötbért köt ki, amely a nettó ellenszolgáltatás napi 0,5 ‰, max. 5 %-a. A 10 napot meghaladó 
késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni és a szerződés teljesítésének elmaradásával összefüggésben 
meghiúsulási kötbér igényt érvényesíteni, ami a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. 

Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felelős, abban az esetben 
nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.  

Felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Vevő az Eladó hibás vagy késedelmes teljesítése miatt, eláll 
a szerződéstől. 

A meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának felel meg.  

Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő - a Ptk. 6:187.§ (1) és (3) bekezdésére figyelemmel - jogosult a kötbért meghaladó 
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

Az ajánlattétel, a teljesítés és a kifizetés pénzneme HUF. Amennyiben a nyertes ajánlattevő honossága szerinti jogszabályi 
előírás miatt a teljesítés és kifizetés nem történhet meg HUF-ban,  és a  számla sem állítható ki HUF-ban,  úgy az 
Ajánlattevő – a számla kiállításának napján – az árfolyamot az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB 
árfolyamon veszi számításba. A támogatás OP azonosítója GINOP-2.3.3-15-2016-00034, a támogatás intenzitása 100 %. 
A kifizetés utólagos finanszírozású. A kifizetést ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a 30 napos fizetési 
határidővel teljesíti átutalással. Az 1. rész tekintetében az Ajánlatkérő a nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-át 
előlegként biztosítja, a fennmaradó 70 %-ot az áru szállítására figyelemmel fizeti meg végszámla ellenében. Az 



Ajánlatkérő a kifizetett előleggel a végszámlában számol el. Az Ajánlatkérő előleg biztosítékot kér az előleg kifizetését 
megelőzően az előleggel egyező összegben a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint. A 2., 3., 4., 5., és 6. részek tekintetében az 
Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Az Ajánlatkérőként 
szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az 
ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon 
belül írásban köteles nyilatkozni. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 
csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésben, 
illetve a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem vagy - ide nem 
értve a (8) bekezdés szerinti esetet - ezektől eltérően állapodtak meg. 

Semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése 
esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. Az Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak 
alkalmazására. További kapcsolódó információkat a Dokumentáció vonatkozópontjai tartalmazzák. 

 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

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

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

x Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

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



 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

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

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

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

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯ igen x nem 

 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum:…………… Helyi idő: 14:00 (CET) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 
becsült dátuma 4 

Dátum: (nn/hh/éééé) 

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam 2 hónap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum ………., Helyi idő: 14:00 (CET) Hely: Dr. Oláh Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Oláh István Attila ügyvéd) 4024 
Debrecen, Liszt F. u. 6. I/8. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban 
részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E 
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok 
felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A nem elektronikusan benyújtott részvételi 
jelentkezés és ajánlat esetében, az ajánlatot és a részvételi jelentkezést egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, 

illetve a részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja elektronikus másolati példányok benyújtását. (Kbt.68. § 

(1) és (2) bek.) 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának 
megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 

Az ajánlatok felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A határidő után beérkezett ajánlat 
benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldeni. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 



 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen x nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

x A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

1. A nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 
hivatalos devizaárfolyamán kell számításban venni, amely megtekinthető https://www.mnb.hu/en/arfolyam-
lekerdezes. 

2. A közbeszerzési dokumentumokat elérhetőek a http://egzomag.atomki.hu/kozbeszerzes/ honlapon. Az eljárásban 
való részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció, amelyről az igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a 
drolahugyved@t-online.hu e-mail címre.  

3. A Kbt. 73. § (1) bek a) alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlatételi határidő lejárta után nyújtották be. 

4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 

5. Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre is tehet ajánlatot egy ajánlattevő. Az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma nem korlátozott. Az ajánlattevőnek valamennyi ajánlatával érintett 
rész(ek) vonatkozásában külön-külön cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely tartalmazza a 
megajánlott és 

szállítandó eszköz gyártói műszaki leírását, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az ajánlatkérő 
által az adott eszköz vonatkozásában támasztott valamennyi műszaki paramétert. 

6. Hiánypótlás Kbt. 71. § (1) alapján biztosított. 

7. Az ajánlattal és a dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § (1) bek alapján. 

8. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban 
(formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 
benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

9. Az eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar, 
vagy angol nyelven került kiállításra, úgy az magyar, vagy angol nyelvű fordításban is köteles becsatolandó. 

10. A Kbt. 66.§ (2) bek szerinti nyilatkozatot eredeti példányban szükséges benyújtani. 

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, 
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bek, és Kbt. 66. 

§ (2), (4) bek szerinti nyilatkozatokat. 

12. A Kbt. 66. § (4) bek alapján Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi XXXIV. tv. 3. 
§) alapján milyen vállalkozásnak minősül. 

13. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvételfeltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 

14. A beállítás, beüzemelés alkalmával a nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési Dokumentum specifikációs részében 
megadott „Teljesítési teszt” -ben előírt méréseket, folyamatokat el kell végezni és csak az előírt eredmény, azaz megfelelő 
teszt elérése eredményezheti a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítési tesztet minden rész vonatkozásában teljesíteni kell. 

https://www.mnb.hu/en/arfolyam-lekerdezes
https://www.mnb.hu/en/arfolyam-lekerdezes


15. A „dokumentáció” kifejezés fogalma: szerződéses feltételek, útmutató, műszaki specifikáció, a gazdasági szereplők 
által benyújtandó dokumentumok mintái. 

16. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bek) valamint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi 
el. (Kbt. 81. § (5) bek.)  

17. A Kbt. 75. § (2) bek e) pontja nem alkalmazandó. 

18. Jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv és végrehajtási rendeletei irányadóak. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

19. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott ajánlati kötöttség (2 hónap) 60 napnak felel meg. 

20. Az EEKD IV. részének részletes kitöltését Ajánlatkérő nem kéri, elegendő csupán egyszerű nyilatkozat. 

21. Az eljárásban részt vevő felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László(lajstromszám:00342).  

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) 
www.kozbeszerzes.hu 

Fax: +36 18828593 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 
2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1026 Ország: Magyarország 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 

Internetcím: (URL) 
www.kozbeszerzes.hu 

Fax: +36 18828593 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/


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

 

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

___________________________________________________________________________________
______________________ 

 

 

 


