Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1.
Tisztelt Ajánlattevők!
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő által
indított „Spektrális lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 –
GINOP – ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4)
keretében három részben” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásban
az ajánlattevőktől beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:
1) Ajánlati felhívás - III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
a) Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy „az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három lezárt üzleti év” alatt, tekintettel a feladás napjára, mely megelőzi a
számviteli év zárónapját, azaz május 31-ét, a 2012., 2013., illetve 2014. éveket értik.
Válasz: Igen, jól értelmezik.
b) A felhívás szerint: „A P.1. és P.2. pontban foglalt követelménynek vonatkozásában:...
— több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a
legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelni.
Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy amennyiben Ajánlattevő mind a három
részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó
nélkül számolt árbevétel tekintetében 55 000 000 HUF-ot igazolni (optikai spektrum
analizátor(ok) gyártása és/vagy értékesítése;; és/ vagy spektrométer(ek) / spektrográf (ok)
gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy fényforrás(ok) és/vagy fényforrás kiegészítő
rendszer(ek) és/vagy optikai elemek gyártása és/vagy értékesítése tárgyban).
Válasz: Igen, jól értelmezi atekintetben, hogy több részre történő ajánlattétel esetén
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a legmagasabb árbevételi
követelménynek megfelelni.
Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyi eljárás
közbeszerzés tárgya részenként eltérő! Ennek megfelelően tehát, az ajánlattételnél az
árbevétellel kapcsolatos alkalmassági feltételek tekintetében a részenként meghatározott
közbeszerzési tárgyra kell figyelemmel lenni. Az ajánlatkérő az alkalmassági feltételek
teljesítése körében az adott Rész közbeszerzési tárgyaként meghatározott eszközök
értékesítéséből/gyártásából származó árbevételt fogja vizsgálni. Az ajánlattevőnek
minden – az ajánlatában megjelölt - Rész tekintetében a kérdéssel érintett alkalmassági
feltétel teljesítéséhez azt kell igazolnia, hogy az adott részajánlattal érintett Részre
vonatkozóan a felhívásban meghatározott eszközök értékesítéséből/gyártásából
származó bevétele eléri-e az adott Részre meghatározott árbevételi követelményt.
2) Ajánlati felhívás - III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
a) A felhívás szerint: M1 pont vonatkozásában:...
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb
referenciakövetelmény mértékének való megfelelést igazolni.
Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy amennyiben Ajánlattevő mind a három
részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyában teljesített referencia tekintetében
nettó értékben 55 000 000 HUF-ot igazolni (optikai spektrum analizátor(ok) gyártása és/vagy
értékesítése;; és/ vagy spektrométer(ek) / spektrográf (ok) gyártása és/vagy értékesítése; és/
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vagy fényforrás(ok) és/vagy fényforrás kiegészítő rendszer(ek) és/vagy optikai elemek
gyártása és/vagy értékesítése tárgyban).
Válasz: Igen, jól értelmezi atekintetben, hogy több részre történő ajánlattétel esetén
elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb referenciakövetelmény mértékének való
megfelelést igazolni.
Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyi eljárás
közbeszerzés tárgya részenként eltérő! Ennek megfelelően tehát, az ajánlattételnél a
műszaki, szakmai alkalmassági feltétel tekintetében a részenként meghatározott
közbeszerzési tárgyra kell figyelemmel lenni. Az ajánlatkérő az alkalmassági feltétel
teljesítése körében az adott Rész közbeszerzési tárgyaként meghatározott eszközök
értékesítését/gyártását magában foglaló referenciamunkát fogja vizsgálni. Az
ajánlattevőnek minden – az ajánlatában megjelölt - Rész tekintetében a kérdéssel
érintett alkalmassági feltétel teljesítéséhez azt kell igazolnia, hogy az adott részajánlattal
érintett
Részre
vonatkozóan
a
felhívásban
meghatározott
eszközök
értékesítését/gyártását magában foglaló referenciamunkájának értéke eléri az adott
Részre meghatározott referenciaértéket.
3) Ajánlati dokumentáció - iratminták
a) Kérjük, hogy szíveskedjenek megerősíteni, hogy az egységes európai közbeszerzési
dokumentum „C”-szakaszát több részre történő ajánlattétel és azonos (igen vagy nem) válasz
esetén elegendő egy példányban, valamennyi megpályázott részt feltüntetve benyújtani.
Válasz: Igen, jól értelmezi.
b) Kérjük, hogy szíveskedjenek visszajelezni, hogy az egységes európai közbeszerzési
dokumentum azon szakaszait, melyek kitöltését Ajánlatkérő a felhívásban, illetve a
dokumentációban nem írta elő, kihúzással jelölve szükséges-e benyújtani, vagy ezen
szakaszok törlendők.
Válasz: Nem törölhető az egységes európai közbeszerzési dokumentumból semmi sem,
elegendő egyértelmű módon történő kihúzással jelölni a nem releváns részeket. A teljes
dokumentumot az ajánlat részeként – törlés nélkül – ajánlattevőknek az ajánlat
részeként be kell nyújtaniuk.
4) Műszaki követelmények, specifikáció
a) 2. rész: Térbeli spektrométerek 1. Tétel: Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy pontosan mi
értenek kétcsatornás opció alatt.
Válasz: A kétcsatornás opció alatt azt értjük, hogy optikai szálon keresztül és szabad
térből becsatolt nyalábok mérésére is alkalmasnak kell lennie az eszköznek, vagy
önmagában, vagy külön kiegészítőkkel.
b) 2. rész: Térbeli spektrométerek 2. Tétel: A specifikációban szereplő hullámhossztartomány
lefedése csak 2db detektorral (egy db CCD és egy db InGaAs ) lehetséges. Megfelelő-e, ha a
hullámhossztartomány lefedése érdekében a spektrométert két detektorral ajánljuk, vagy
elegendő csak a kiírásban szereplő CCD detektor (ebben az esetben a hullámhossz-tartomány
csak ~400 - ~1050 nm)?
Válasz: A teljes specifikált hullámhossztartomány lefedése szükséges.
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c) 2. rész: Térbeli spektrométerek 2. Tétel: A megadott példatípus esetében a kívánt 0,1 nm
felbontás PMT detektorral érhető el. A specifikációban elvárt CCD kamera használatával ez a
felbontás 0,14 nm. Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy megfelelő-e CCD kamera esetében a
0,14 nm felbontás.
Válasz: A specifikációban általunk megadott 0,1nm-es felbontás a photo-multiplier
felbontására vonatkozik. Ettől függetlenül az eszköz CCD detektort tartalmaz, aminek
az említett 0,14 nm-es felbontását nem specifikáltuk, tehát a CCD esetén ez a felbontás
megfelelő.
d) 3. rész: Fényforrás, kiegészítő rendszer 2. Tétel: Kérjük, erősítsék meg, hogy jól értjük-e,
miszerint a konkáv tükrök esetében amennyiben a mérhető maximális fókusztávolság 720
mm, akkor az megfelel a legfeljebb 15 m kritériumnak.
Válasz: Igen, jól értelmezi.
e) 3. rész: Fényforrás, kiegészítő rendszer 2. Tétel: A leszállítandó eszköz bonyolult és
érzékeny rendszer, amelynek a raktározása speciális feltételeket igényel. Véleményünk szerint
nem lenne helyes a berendezést egy raktárba leszállítani az épület/laboratórium elkészültéig.
Kérdésünk, hogy elfogadható-e olyan megoldás, hogy a rendszer leszállítását az épület
átadása utánra időzítjük, később egyeztetett időpontban a mérőrendszer megóvása érdekében
(abban az esetben is, ha ez a szállítási idő meghaladja a kívánt 90 napot)?
Válasz: A gazdasági szereplők részére rendelkezésre bocsátott egyéb közbeszerzési
dokumentum részét képező szerződéstervezetben / specifikációban (műszaki leírásban)
meghatározott teljesítési határidő figyelembe vételével kell T. Ajánlattevőnek az
ajánlatot összeállítania. Az előírt teljesítési határidőtől eltérő ajánlat érvénytelen.
Ha az ajanlatkérő érdekkörében felmerülő okból a teljesítés akadályba ütközne, úgy ezt
a helyzetet az általános polgári jogi szabályoknak megfelelően és megfelelő időben kell
kezelni és tisztázni.
f) 3. rész: Fényforrás, kiegészítő rendszer 2. Tétel: Kérjük szíves visszajelzésüket, hogy
kizárólag Windows7 Pro operációs rendszerrel lehet-e a rendszert megajánlani, vagy
megfelelő-e például Ultimate verzió is?
Válasz: A Windows7 Ultimate verzió is elfogadható. Ajánlatkérő egyenértékűnek
fogadja el a Windows7 Ultimate verzió megajánlását.

1.
Lehetséges-e egyes tételekre egyenként ajánlatot adni vagy csak komplett az egyes
részekben szereplő összes tételre lehet ajánlatot adni?
Válasz: Ajánlattevőnek nem kell valamennyi Rész vonatkozásában ajánlatot tennie,
azonban egy Részeken belül előírt összes eszköz/tétel vonatkozásában kell teljes körű
ajánlatot adni.

3

2.
A 2. rész térbeli spektrométerek 1. tételében szereplő műszaki megoldás helyett
elfogadható-e az ajánlatkérő számára a Flextra-Lab Kft. által a csatolmányban elküldött
optikai megoldás kiindulásként?
Válasz: A gazdasági szereplő konkrét eszköz megfelelőségével kapcsolatban kér
állásfoglalást az ajánlatkérőtől. Tájékoztatni kívánjuk, hogy az ajánlatkérő nem jogosult
arra, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően előzetesen értékelje az ajánlani kívánt
eszköz megfelelőségét. Amennyiben ezt mégis megtenné, súlyosan megsértené az
esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!
Budapest, 2016.06.13.
Tisztelettel:

Tímár László
ügyvezető
Hospital Management Kft.
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