AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE
Nagynyomású magas hőmérsékletű reaktor beszerzése nanoszerkezetek hidrotermális
előállításához, a “Development of new materials for application in environmentally friendly
technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border
regions”, elnevezésű HUSRB/1002/214/188 projekt keretében
Szeged, Dél-Alföldi régió – Magyarország
1. Beszerzési azonosító
MATCROSS Supply/HUSRB/1002/214/188
2. Eljárásrend

Helyi nyílt
3. Program

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.
4. Finanszírozás
Költségvetési sor
5. Szerződési Hatóság
Szegedi Tudományegyetem – 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

SZERZŐDÉS LEÍRÁSA
6. Szerződés leírása
A Szegedi Tudományegyetem egy speciális műszert kíván beszerezni segítve az egyetem kutatási és
oktatási tevékenységét.
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db. Nagynyomású magas hőmérsékletű reaktor beszerzése nanoszerkezetek hidrotermális
előállításához a tender dossziéban megtalálható Technikai Specifikáció szerint.

7. Rész-ajánlattételek száma
Rész-ajánlattételre nincsen lehetőség.

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
8. Származásra vonatkozó alkalmassági kritériumok és szabályok
A részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a szerződés
finanszírozását biztosító program által meghatározott és/vagy engedélyezett térségek országaiból és
területéről származó minden - akár egyénileg, akár konzorcium formában - részt vevő jogi személy
számára (ld. 22. pont). A szerződés keretében szállított valamennyi árunak ezekből az országokból kell
származnia. A részvétel megengedett nemzetközi szervezetek számára. A természetes személyek
részvételét a szerződés finanszírozását jelentő programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül
szabályozzák.
9. Kizáró okok
Az ajánlattevőknek a „tender form” ajánlattételi adatlap részét képező nyilatkozatot szükséges
benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy esetükben nem áll fenn a PraG (Practical Guide to Contracts
Procedures for EC External Actions) 2.3.3. pontja alatt felsorolt helyzetek egyike sem.
10. Ajánlatok száma
Az ajánlattevők egy rész-ajánlattételre (lot) csak egy ajánlatot nyújthatnak be. Egy rész-ajánlattétel
egyes alpontjaira külön benyújtott ajánlatokat nem lehet figyelembe venni. Bármely ajánlattevő
jelezheti ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, amennyiben az általa beadott részajánlatok összes beszerzését vele szerződtetik. Az ajánlattevők nem nyújthatnak be a tender dossziéban
előírt beszerzéseken túl alternatív változatokat.
11. Ajánlattételi garancia
Nem releváns.
12. Teljesítési garancia
Nem releváns.
13. Helyszíni bejárás
Helyszíni bejárás és egyéb tájékoztató találkoztató nem került betervezésre.
14. Az ajánlatok érvényessége
Az ajánlatok érvényességét az ajánlatokat beadó ajánlattevőknek a leadási határidőt követő 90 napon
belül fenn kell tartaniuk.
15. Teljesítés ütemezése
A teljesítés időtartama a szerződés megkötésétől 2012. Június 15-ig tart, ameddig a Vállalkozónak a
teljesítést el kell végeznie.

ALKALMASSÁGI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
16. Kiválasztási kritériumok
Az alábbi kiválasztási kritériumok vonatkoznak az Ajánlattevőkre. A konzorciumban beadott ajánlatok
esetén a kiválasztási kritériumok a konzorciumok egészére vonatkoznak:
1) Az Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmassága (a Tender form – Ajánlattételi adatlap 3.
pont). Amennyiben az Ajánlattevő közintézmény, abban az esetben az alábbi információkat ugyanúgy
rendelkezésre kell bocsátani.


Az Ajánlattevő éves forgalmának átlaga az elmúlt három lezárt pénzügyi évben meg kell, hogy
haladja a 130.000 eurót



Az Ajánlattevő mérlegének az utolsó két lezárt pénzügyi évben külön-külön pozitívnak kell lennie.

A gazdasági és pénzügyi kritériumoknak való megfelelést a Tender Form 3. Economic and Financial
Capacity pontjában szükséges feltüntetni.
2) Ajánlattevő szakmai alkalmassága (a Tender Form – ajánlattételi adatlap 4. és 5. pontja alapján.


Az ajánlattevő legalább 5 alkalmazottja a szerződés tárgyához kapcsolódó területen dolgozik és



szerződés tárgyához kapcsolódó területen dolgozó munkatársak legalább 20 %-a állandó
alkalmazott.

3) Ajánlattevő műszaki alkalmassága (a Tender Form – ajánlattételi adatlap 5. és 6. pontja alapján)
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző három évből (2009. áprilistól kezdődően)
rendelkeznie kell legalább egy laboratóriumi reaktor, eszköz, gép gyártása vagy forgalmazása típusú
referenciával a szerződés tárgyát képező eszköz szállítását illetően. A referenciákat az eszköz, a
szerződés értéke és a referenciát igazoló személy megnevezésével együttesen fel kell tüntetni a Tender
form 6. Experiences pontjában.
A gazdasági szereplő, amennyiben szükséges a meghatározott szerződés esetében igénybe veheti más
egységek kapacitásait a kapcsolatuk jogi természetétől függetlenül. A Szerződési Hatóság ezt nem
fogadhatja el abban az esetben, amennyiben az ajánlat többségében más szervezetek kapacitásaira
támaszkodik vagy bármelyik kulcskritérium teljesítésére nem képes egyedül. Ha az ajánlattevő mások
kapacitására támaszkodik, akkor bizonyítania kell, hogy a megfelelő erőforrások rendelkezésre állnak a
szerződés teljesítésére, például vállalást téve, hogy a szükséges erőforrásokat az adott területen a
társaságok a rendelkezésére bocsátják. Az ilyen egységeknek, például a gazdasági szereplő
anyavállalatának, ugyanúgy meg kell felelnie azoknak a jogosultsági, különösen a származási
feltételeknek, mint az adott gazdasági szereplőnek. Továbbá, a harmadik szereplő releváns adatait a
kiválasztási kritériumoknak megfelelően az ajánlatban elkülönítetten fel kell tüntetni. Az
Ajánlattevő(k) kapacitására vonatkozó bizonyító dokumentumokat rendelkezésre is kell bocsátani,
amennyiben a Szerződési Hatóság előírja.
17. Értékelési szempont
Ajánlati ár

AJÁNLATTÉTEL
18. A tender dosszié elérhetőségének módja
A
tender
dosszié
elérhető
az
alábbi
Internet
címen:
http://www2.sci.uszeged.hu/appchem/MatCross.html.
Az ajánlatokat a „Tender Form for a Supply Contract” standard formanyomtatvánnyal együtt szükséges
benyújtani, a formátumot és az előírásokat szigorúan meg kell tartani.
Az Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással kapcsolatos kérdéseiket az alábbi módon tehetik fel:
Dr. Zoltán Kónya, Head of Department
University of Szeged, Department of Applied and Environmental Chemistry
(SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék)
6720 Szeged, Rerrich Bela ter 1.
konya@chem.u-szeged.hu
Tel/ Fax: +36 62 544 620
Fenti címen (az 1. pontban szereplő közzétételi azonosító feltüntetésével) a 19. pontban feltüntetett
ajánlattételek leadási határidejét megelőző 21. napig. A Szerződési Hatóságnak minden kérdést meg
kell válaszolnia a leadási határidőt megelőző 11. napig. Az esetleges tisztázó észrevételek és a tender
dossziéban történő kisebb változtatások legkésőbb 11 nappal a leadási határidőt megelőzően a
http://www2.sci.u-szeged.hu/appchem/MatCross.html honlapon kerülnek feltüntetésre.
19. Az ajánlatok leadási határideje
2012. április 30, 10:00 óra Közép-kelet európai idő szerint.
20. Bontási ülés
2012. április 30, 11:00 óra Közép-kelet európai idő szerint a Szegedi Tudományegyetem, TTIK
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék 6720 Szeged, Rerrich Bela ter 1. alatti épületében.
21. Az eljárás nyelve
A szerződéssel kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció angol nyelven történik.
22. Jogi háttér
Összhangban az IPA Végrehajtási Szabályzat (IPA Implementing Regulation) szolgáltatásra,
beszerzésre és munkaszerződésekre vonatkozó 121. sz. cikkével az eljárásnak követnie kell a
következő rendelkezéseket:
No 1605/2002, (EC, Euratom) IV. cím, 2. rész, 3. fejezet,
No 2342/2002, (EC, Euratom)III. cím, 2. rész, 3. fejezet,
C (2007) 2034 sz. Bizottsági Határozat, harmadik országokkal való együttműködés céljából az EU
általános költségvetéséből finanszírozott szolgáltatás, beszerzés és munkaszerződések esetében
alkalmazandó eljárás szabályairól, a II.8.2. szakasz kivételével.

