Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 3.
Tisztelt Ajánlattevők!
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő által
indított „Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-201500001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
(P4) keretében négy részben” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlattevőtől beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:
1.
kérdés:
1) 1. kiegészítő tájékoztatás
A 2. számú kiegészítő tájékoztatásuk alapján az 1. rk. 7. és 8. tételénél is színes kamerát
szeretnének. A gyártó a 8. tétel esetében időközben megszüntette a kamera színes verzióját.
Kérdésünk, hogy ebben az esetben, kizárólag a 8. tételre vonatkozóan megfelelő lenne-e a
mono kamera megajánlása, amennyiben az minden más követelménynek megfelel.
Válasz: Ajánlatkérő pontosítja 2. számú kiegészítő tájékoztatás az 1. rk. 7. és 8. tételénél
adott válaszát, a következők szerint: Az eredeti műszaki specifikáció nem írja elő az
adott beszerzés színes vagy monochrom mivoltát. Ezért a 8. tétel esetében a monochrom
verzió is megfelelő, ha minden más követelménynek megfelel.
2.
kérdés
Ajánlatkérő pontosítja a 2016.06.08-ai keltezésű 2. számú kiegészítő tájékoztatását az
alábbi válaszok tekintetében:
2.1) Ajánlati felhívás - III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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 négy
részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó
nélkül számolt árbevétel tekintetében 105 000 000 HUF-ot igazolni (fotódióda és/vagy
kamera gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/
vagy ultragyors oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy teljesítménymérők
és/vagy energiamérők 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
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vonatkozóan a felhívásban meghatározott eszközök értékesítéséből/gyártásából
származó bevétele eléri-e az adott Részre meghatározott árbevételi követelményt.
2.2) 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 négy
részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyában teljesített referencia tekintetében
nettó értékben 105 000 000 HUF-ot igazolni (fotódióda és/vagy kamera gyártása és/vagy
értékesítése; és/ vagy oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy ultragyors
oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy teljesítménymérők és/vagy
energiamérők 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
értékesítéséből/gyártásából származó 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
értékesítéséből/gyártásából származó referenciamunkája eléri-e az adott Részre
meghatározott követelményt.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy a feltett kérdésre most
adott
kiegészítő
tájékoztatást
kell
irányadónak
tekinteni,
az
ezzel
kapcsolatban korábban adott kiegészítő tájékoztatás ezzel tárgytalanná
vált.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016.06.10.
Tisztelettel:

Tímár László
ügyvezető igazgató
Hospital Management Kft.
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