GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Komócsy u. 5. I. emelet
E-mail: titkarsag@gvckft.hu
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás –
GINOP.2.2.1-15-2016-00015 projekt
keretében kutatást támogató eszközök
beszerzése

Címzett: Valamennyi ajánlattevő

Tisztelt Ajánlattevő!
Ajánlatkérő a „GINOP.2.2.1-15-2016-00015 projekt keretében kutatást támogató eszközök
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő
tájékoztatást adja:
2017. szeptember 15. napján érkezett kérdések
1. Kérdés:
6. ajánlati rész:
Az egyes eszközök specifikációi egy konkrét termékre utalnak. Mennyire lehet eltérni a
megadott specifikációktól? Hány százalékos eltérést fogadnak el a méret és a súly esetében?
1. tétel: Asztali laborcentrifuga: max. fordulatszám: 15000 1/min, Max gyorsulás: 21885 x g:
Elfogadnak-e olyan asztali centrifugát, ami 15000 1/min fordulatszámmal és 21382 x g
gyorsulással bír és a 24 x 1,5/2 ml csövek 40 fokos szögben helyezkednek el?
Válasz: Ajánlatkérő a kérdés okán módosította, kiegészítette a műszaki tartalmat, meghatározta
az eltérés intervallumát.
2. Kérdés:
6. ajánlati rész:
Az egyes eszközök specifikációi egy konkrét termékre utalnak. Mennyire lehet eltérni a
megadott specifikációktól? Hány százalékos eltérést fogadnak el a méret és a súly esetében?
16. tétel: Kéztörlőtartó: Csak a specifikációban meghatározott méretű kéztörlőtartót fogadják
el vagy más 160 m befogadására alkalmas kéztörlőtartót is elfogadnak?
Válasz: Ajánlatkérő a kérdés okán módosította, kiegészítette a műszaki tartalmat, más
kéztörlőtartót is elfogad.
3. Kérdés:
6. ajánlati rész:
Az egyes eszközök specifikációi egy konkrét termékre utalnak. Mennyire lehet eltérni a
megadott specifikációktól? Hány százalékos eltérést fogadnak el a méret és a súly esetében?
17. tétel: Adagolók folyékony szappanhoz: Csak a megadott méretű adagolót fogadják el?
Elfogadnak-e 1200 ml-től eltérő kiszerelésű adagolót?
Válasz: Ajánlatkérő a kérdés okán módosította, kiegészítette a műszaki tartalmat, 1200 ml a
minimum térfogat.
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4. Kérdés:
6. ajánlati rész:
Az egyes eszközök specifikációi egy konkrét termékre utalnak. Mennyire lehet eltérni a
megadott specifikációktól? Hány százalékos eltérést fogadnak el a méret és a súly esetében?
19. tétel: Lamináris fülke: Milyen mérettartományban lévő fülkét fogadnak el?
Válasz: Ajánlatkérő a kérdés okán módosította, kiegészítette a műszaki tartalmat, nevezett tétel
ezen részből törlésre került. Ajánlatkérő a 7. rész 95. során található lamináris áramlású fülke
specifikációjánál határozta meg az eltérés intervallumát.
2017. szeptember 20. napján érkezett kérdés
5. Kérdés:
6. ajánlati rész:
Az egyes eszközök specifikációi egy konkrét termékre utalnak. Mennyire lehet eltérni a
megadott specifikációktól? Hány százalékos eltérést fogadnak el a méret és a súly esetében?
2. tétel: Asztali laborcentrifuga: max. fordulatszám: 8000 1/min, Max gyorsulás: 6511 x g:
Mennyire lehet eltérni a megadott specifikációktól? Hány százalékos eltérést fogadnak el a
méret és a súly esetében?
Válasz: Ajánlatkérő a kérdés okán módosította, kiegészítette a műszaki tartalmat, meghatározta
az eltérés intervallumát.
2017. szeptember 25. napján érkezett kérdések
6. Kérdés:
A következő szerződésmódosítási kérelmeket nyújtanám be a „GINOP.2.2.1-15-2016-00015
projekt keretében kutatást támogató eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési pályázattal
kapcsolatban, anélkül, hogy bármely más részét a szerződésnek érintenénk:
- az Eladó felelősségvállalásának korlátozása a szerződés összegének megfelelő összegre
Válasz: Ajánlatkérő a javaslatot elutasította, ellenben a kérdés okán kiegészítette az általános
szerződéstervezetet.
7. Kérdés:
A következő szerződésmódosítási kérelmeket nyújtanám be a „GINOP.2.2.1-15-2016-00015
projekt keretében kutatást támogató eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési pályázattal
kapcsolatban, anélkül, hogy bármely más részét a szerződésnek érintenénk:
- Eladó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 24 munkaórán (azaz
3 munkanapon) belül legyen köteles a javítást megkezdeni
Válasz: Ajánlatkérő a javaslatot elfogadta, módosított az általános szerződéstervezetet.
2017. szeptember 26. napján érkezett kérdések
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8. Kérdés:
31. oldal: A felolvasó lapon a mi általunk pályázott berendezés árát kitöltjük, viszont a többivel
mit tegyünk? Hagyjuk üresen, húzzuk ki?
Válasz: Ajánlattevőnek a megpályázott részre vonatkozó táblázatot kell kitöltenie, a további
részek tekintetében ajánlattevőnek nincsen teendője, tehát a kitöltésre nem kerülő táblázatokat
törölheti, üresen hagyhatja, áthúzhatja.
9. Kérdés:
35. oldal: Az ajánlati nyilatkozatnál van egy olyan kitöltendő, hogy „Ajánlattevőt nyilvántartó
cégbíróság neve”. Itt magának a konkrét cégbíróságnak a neve kell?
Válasz: Igen, pl.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.
10. Kérdés:
40. oldal: Közbeszerzési dokumentum formanyomtatványánál a szürke kitöltendő részbe,
milyen adatokat („hivatalos lap S sorszáma”) kell kitölteni? Hol találjuk ezt?
Válasz: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) megjelent ajánlati felhívás
hirdetményének számát kell itt feltüntetni. Ezen hirdetmény, továbbá a közbeszerzési
dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ppke.hu/kozbeszerzesek/folyamatban-levo-kozbeszerzesi-eljarasok
11. Kérdés:
43 oldal: „gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos
jegyzékében” NEM válasz esetén kitöltendő rész: „gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről” Honnan és milyen igazolást szerezzünk
be?
Válasz: A 231/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § - a alapján a Magyarországon letelepedett
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a
kizáró okok hiányát:
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő
ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és
vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;.
12. Kérdés:
48. oldal: „Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó
dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai”
Honnan és milyen igazolást szerezzünk be?
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Válasz: A 231/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiakat írja elő:
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz,
a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
A 231/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § - a alapján a Magyarországon letelepedett
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a
kizáró okok hiányát:
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő
ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és
vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;.
13. Kérdés:
56. oldal: „A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül
a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat…” Milyen berendezésekre
írjunk referenciákat? Konkrétan azt a típust amivel pályázni szeretnénk?
Válasz: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság”
pontjában ismertette az alkalmassági minimumkövetelményeket. A megpályázni kívánt rész
esetében előírt mennyiséget / ellenszolgáltatás összegét kell itt feltüntetni, a táblázat fejlécében
meghatározottak alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban az alábbiakat írta elő:
„Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelésről az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok :
AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. rész
bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.”
14. Kérdés:
65. oldal: Ezt a meghatalmazást milyen esetben kell kitölteni?
Válasz: Amennyiben nem a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók látják el aláírásukkal
az ajánlatot, úgy az ajánlat mellékleteként csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás.
15. Kérdés:
70. oldal: 9.sz. melléklet. Nyilatkozat. Milyen berendezésekre való teljesítést szükséges
kitölteni? Konkrétan azt a típust amivel pályázni szeretnénk?
Válasz: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság”
pontjában ismertette az alkalmassági minimumkövetelményeket. A megpályázni kívánt rész
esetében előírt mennyiséget / ellenszolgáltatás összegét kell itt feltüntetni, a táblázat fejlécében
meghatározottak alapján.
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2017. szeptember 29. napján érkezett kérdés
16. Kérdés:
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban szerepel a következő pont:
„Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési
rendszer keretében)?”, mely nemleges válasz esetén a következő kérdésre irányít:
„A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország
díjmentesen
hozzáférhető
nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:”
A kérdésem az lenne, hogy ezt az igazolást milyen formában szeretnék látni? Mely havi adó és
járulék megfizetésének az igazolása szükséges, illetve bankkivonat megfelelő-e.
Cégünk a köztartozásmentes adatbázisban szerepel, így a NAV weboldalán adószám alapján
lekövethető a nyilvántartás, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a két dokumentum
ugyanarra vonatkozik-e, és a NAV-os adatbázisban elérhető információk elegendőek-e.
Válasz: A 231/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiakat írja elő:
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz,
a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
A 231/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § - a alapján a Magyarországon letelepedett
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és
írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a
kizáró okok hiányát:
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő
ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és
vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást;.
Budapest, 2017. október 3.
Üdvözlettel:

Bálint Gyöngyi
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
Lajstromszáma: OO700
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