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HU-Szeged: Oldószerek
2010/S 134-206114
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Szegedi Tudományegyetem
Dugonics tér 13.
Kapcsolattartó: Zámbori Erika
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545857
E-mail: erykaz@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545073
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.u-szeged.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Szegedi Tudományegyetem
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály
Szentháromság u. 34. III. emelet
Kapcsolattartó: Fülöpné Zimacsek Anikó
6722 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545069
E-mail: zimacsek@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545397
Internet: www.u-szeged.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Szegedi Tudományegyetem
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály
Szentháromság u. 34. III. emelet
Kapcsolattartó: Fülöpné Zimacsek Anikó

6722 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545069
E-mail: zimacsek@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545397
Internet: www.u-szeged.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály
Szentháromság u. 34. III. emelet
Kapcsolattartó: Fülöpné Zimacsek Anikó
6722 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62545069
E-mail: zimacsek@admin.u-szeged.hu
Fax +36 62545397
Internet: www.u-szeged.hu
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Központi költségvetési szerv
Oktatás
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés speciális oldószerek és vegyszerek beszerzésére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye SZTE.
Gyógyszertudományi Kar Intézetei.
NUTS-kód HU333
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés speciális oldószerek és vegyszerek beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
44832000
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel

Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség
576 tételsorban megadott speciális oldószerek és vegyszerek. Az elnyert közbeszerzési
értéktől az ajánlatkérő a vegyszerek esetében +100 %-ban eltérhet.
Áfa nélkül 20 000 000 HUF
II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1 MEGHATÁROZÁS Speciális oldószerek és vegyszerek
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
A műszaki leírásban részletezettek szerint speciális oldószerek és vegyszerek 576 tételsorban
+ 100 %.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
44832000
3) MENNYISÉG
A műszaki leírásban részletezettek szerint speciális oldószerek és vegyszerek 576 tételsorban
+ 100 %.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI
HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Kötbér a szállításra és jótállás a dokumentációban részletezett tervezett szerződéses feltételek
szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében 30 napon
belül átutalással teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az eljárásban alkalmazandó a Kbt. 305. és 306/A. § is, és az Art. 36/A. § előírásai.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
63. § (1) - (6) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
továbbá az ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót /Kbt. 71. §(3)/.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi
igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint
erőforrást biztosítók bevonására a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nincs
lehetőség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának
kivételétől eltekintve).
P/1. Csatolja az utolsó kettő lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját
(mérleg+eredménykimutatás) (amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét) Kbt. 66. § (1) b).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie.
P/1 az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó kettő lezárt
üzleti évében a mérleg szerinti eredménye negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell teljesítenie együttesen:
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint
erőforrást biztosítók bevonására a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében a
referenciaigazolás tekintetében nincs lehetőség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a Ptk.
szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve).
M/1 Csatoljon áruleírást vagy gyári prospektust, a megajánlott termékekről. Az áruleírás, ill. a
specifikáció elektronikus formában is elfogadott.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelni.
M/1 Alkalmatlanság: ha nem rendelkezik áruleírással vagy prospektussal.
III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
66/NY/2010/SZTE/BF
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 25.8.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A feltüntetett ellenérték bruttó érték A dokumentáció
ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK
10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006 témaszám és
66/Ny/2010/SZTE/BF eljárási szám feltüntetésével.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
25.8.2010 - 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25.8.2010 - 10:00
Hely
Az A. melléklet III. pontban megadott cím.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási alapot: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0001 "Nemzetközi fotobiológiai
interdiszciplináris kutatások környezeti tényezők és genomikai faktorok interakciójának
vizsgálatára, új diagnosztikus és terápiás eljárások kidolgozására" című projekt.
TÁMOP-4.2.2/08/1/2008-0013 "Keringési, anyagcsere és gyulladásos betegségek
teranosztikájának fejlesztése".
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § alapján az összes ajánlattevő
számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Eredményhirdetés időpontja: 1.9.2010 (10:00).
3) A szerződéskötés tervezett időpontja 21.9.2010.
4) Dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át
nem ruházható
5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A.
melléklet III. pontban megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át, munkanapokon
9:00-13:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejárta napján 10:00 óráig. A dokumentáció
megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő és az eljárás adatait rögzítő megkeresésre, 2
munkanapon belül postai úton teljesítjük a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján.
6) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az
alkalmassági feltételeket.
7) Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás
értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén
megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára
vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1), (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy
elfogadja az ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
9) Az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett
többségi befolyást gyakorol!
10) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60
napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem
cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban aláíró
(cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya.

11) 1 eredeti és 3 másolati, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok
esetén az eredeti példány tartalma az irányadó). Az árajánlatot (7. számú melléklet, táblázat)
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani úgy, hogy az árlista összes
oldalát tartalmazza EXCEL formátumban.
12) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon
9:00-13:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig.
13) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A
másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti,
melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű
fordításban is benyújtandók.
14) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a beszerzés tárgya szerinti eszközt pályázati forrásból
kívánja finanszírozni, felhívjuk a figyelmet a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseire.
15) A nyertes ajánlattevő köteles a használt/üres göngyöleget, az egyetem egységeiről
díjmentesen havi rendszerességgel begyűjteni, további kezelésükről gondoskodni a
következőkben leírtak szerint, mivel azok veszélyes hulladéknak minősülnek, betartva az erre
vonatkozó törvények/rendeletek előírásait. Az 1 literes, 2,5 literes és az 5 literes, vagy annál
nagyobb térfogatú oldószeres göngyölegeket (metanol, etanol, metilénklorid, kloroform,
aceton, toluol, ammónia oldat, sósav oldat, n-hexán, tetrahidrofurán, deitil-éter, diizopropiléter, etilacetát, acetonitril, ciklohexán, ecetsav, ecetsavanhidrid, petroléter, 1-propanol, 2propanol, DMF, DMSO) köteles visszavenni.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
12.7.2010

