Ajánlattételi felhívás
STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra
alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése tárgyú,
Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma, e-mail címe:
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Postafiók 1450 Budapest, Pf. 67.
Tel.: +36 1 210 94 01
Fax: +36 1210 94 02
E-mail: szoke.virag@koki.mta.hu
További kapcsolattartási pont:
Dr. Pálinkás Csilla
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00071
Tel/Fax: +36 301 04 06
E-mail: csilla.palinkas@dhg.hu
2. A tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § szerinti jogcíme:
Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont, tekintettel arra, hogy az érintett dolgot kizárólag kutatási,
kísérleti célból állítják elő.
3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatás:
Az ajánlatkérő dokumentációt nem készít, annak tartalmi elemeit jelen ajánlattételi felhívás
mellékleteiben határozza meg.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
1 db STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai
képalkotó rendszer
CPV 38510000-3
5. A szerződés meghatározása:
Adásvételi szerződés, melynek tárgya 1 db STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló,
élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer ajánlatkérő székhelyére történő
leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása – minimum 3 fő, minimum
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10 órában - a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírás szerinti tartalommal.
A szerződés tervezetét jelen felhívás 4. sz. melléklete tartalmazza.
6. A teljesítés határideje:
A szerződés aláírásától számított 10 hét.
7. A teljesítés helye:
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
NUTS HU101
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleg fizetését nem biztosítja. A vételár kifizetése az ajánlatban megnevezett
berendezés leszállítását és üzembe helyezését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás után az Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján történik, számla
ellenében, átutalás útján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben leírtak figyelembe vételével.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint fizet
késedelmi kamatot.
A kifizetésre vonatkozó további szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
9. Alternatív ajánlat lehetősége:
Nem biztosított.
10. Részajánlat-tétel lehetősége:
Nem biztosított tekintettel arra, hogy 1 db. berendezés beszerzéséről van szó.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja:
A legalacsonyabb ár – a Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján.
12. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont
gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok
valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
[Kbt. 74. § (1)]
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Igazolási mód:
A Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy hogy már az ajánlat
benyújtásakor be kell nyújtani az arra vonatkozó igazolásokat, hogy ajánlattevő nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, illetve a
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a
Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
13. Az ajánlattételi határidő:
2017. december 4. 9:30 óra
14. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43. fszt. 2.
Benyújtás módja: Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával
vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, 1 eredeti papíralapú példányban,
továbbá az arról készített egy elektronikus példányban, CD vagy DVD adathordozón word
vagy pdf formátumban kell benyújtani, zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat
tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló,
élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése – Ajánlat”.
15. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43. fszt. 2.
2017. december 4. 9:30 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
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A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
17. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai:
A tárgyalás helyszíne: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
A tárgyalás lefolytatásának menete: az ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tart, ahol az
ajánlattételre felkért egy ajánlattevő vesz részt. A tárgyalás során felek megállapodnak a
teljesítés minden részletében. A tárgyalás során bármelyik fél kérheti rövid szünet tartását,
mely során ajánlatkérő képviselői és ajánlattevő képviselői részére külön-külön
konzultáció biztosított.
A tárgyalás befejezését követően a végleges ajánlat írásbeli benyújtása nem szükséges.
18. Az első tárgyalás időpontja:
2017. december 7. 9:30 óra
19. Az ajánlati kötöttség időtartama:
A tárgyalások befejezésétől számított 60 nap.
20. Ajánlati biztosíték előírásaira vonatkozó információ:
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását nem köti ki.
21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre vonatkozó adat:
VEKOP-2.3.3-15-2016-00013
22. Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti alvállalkozók igénybe vétele:
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
23. További információk:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a nyertes
ajánlattevőnek a szerződés teljesítése érdekében.
24. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
2017. november 16.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges
információkról szóló tájékoztatás
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Csatolandó iratok listája
4. sz. melléklet: Adásvételi szerződés – tervezet
5. sz. melléklet: Nyilatkozatminták – elektronikus úton megküldve

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. november 16.
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1.
Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról
szóló tájékoztatás
1. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával vagy az általuk
meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is
feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, 1 eredeti papíralapú példányban, továbbá
egy arról készített elektronikus példányban, CD vagy DVD adathordozón word vagy pdf
formátumban kell benyújtani, zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat tartalmazó
csomagoláson fel kell tüntetni: „STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes
vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése– Ajánlat”.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az eljárást megindító felhívásban megjelölt címen az ajánlattételi
határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell
tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az
ajánlattevő viseli.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerint.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (4) és (5) bekezdése szerinti
dokumentumokat.
4. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el
újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamint bevonásuk esetén a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) alábbi dokumentumait:
•
nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő cégkivonata a www.e-cegjegyzek.hu
oldalon megtalálható-e, és az a hatályos adatokat tartalmazza-e,
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•
az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő és/vagy meghatalmazást adó,
kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, aláírásmintái,
•
a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
9. Az ajánlattevő, az alvállalkozó(k) és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti szervezet
(személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók.
10. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított
dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását vagy a Kbt. 47. §
(2) bekezdése szerint az ajánlattevő általi felelős fordítást.
11. Az Ajánlattevőnek, amennyiben ajánlata üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 44. § (2) bekezdés rendelkezéseire.
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2.
Műszaki leírás
Inverz mikroszkóp váz:
Átesőfényes vizsgálati mód: 100W halogén, szabályozható.
Okulár: 10x, 22 mm-es látómezővel.
Binokuláris test (binokulárcső): beállítható interpupilláris, Binokuláris tubus, CFI 10x
okulár dioptria kiegyenlítővel, látómező 22mm.
Portok száma: 4, binokuláris port 100%, bal 100%, jobb 100%, binokuláris-balport
20/80%. Motorizált fényút váltás. A váz rendelkezik két oldalsó port-tal FN25mm,
tovább bővíthető hátsó portokkal egy emelet hozzáadásával.
Fókuszálás: Motorizált fókuszálás a revolverfej fel és le mozgatásával.
Emelési magasság (motorizált): 10 mm.
Motorizált (léptető motor): minimális léptetés: 0.02μm.
Motorizált biztonsági pozíció és újrafókuszáló mechanizmus.
Durva/finom beállítás kapcsolható.
Szoftver alapú automatikus fókusz stabilizálás (autofókusz), ami időbeli
multitárgyasztal pozíciós képkészítési kísérletekben (XYZt) beprogramozható és
automatikusan korrigálja a fókusz eltéréseket.
Fényreflexió alapú (hardveres) fókusz stabilizálás (pl. Perfect Focus System).
Közbülső nagyításváltás pozícióérzékelővel: min 1.5x
Egyéb: Fényintenzitás kontroll; fény ki/bekapcsolás, vezérlőegység a mikroszkóptest
elülső és oldalsó részén. Vezérlési lehetőség külső vezeték nélküli kontrollerrel.
Kondenzor: min. 7 pozícióval, DIC és fáziselemekkel bővíthető forgatható tárcsás
kondenzor.
Motorizált asztal: maximális sebesség: 2,5 mm/sec vagy nagyobb, mágneses
mintartóval. Tárgyasztal vezérlés joystick opcionálisan tablet.
Fluor filter váltó: motorizált, filterkocka STORM quadband 405/488/561/647
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Fluor megvilágítás: min 130W, 2000 óra izzó élettartalom
Revolverfej (objektív tárcsa):
6 férőhelyes motoros DIC (amely alkalmas DIC megvilágításhoz is) objektívrevolverfej, optikai elven működő, nagy sebességű fókuszstabilizáló rendszer.
motorizált Z irányú fókuszálással.
Bővíthetőség: második emelet kialakítása, megegyező látótérrel, további
fotóaktivációs, manuális vagy motoros TIRF egységgel, DMD FRET modullal
bővíthető.
Objektívek:
CFI Apochromat TIRF 100x olajos objektív N.A. 1.49, W.D. 0.12 mm
CFI Plan Fluor 10X N.A. 0.30, W.D 16,0 mm
CFI PLAN Apochromat VC 20X N.A. 0.75, W.D 1,0 mm
CFI Apo 40XWI NA 1.25, WD 0,18 mm
DIC prizmák és csúszkák a 10x/20x/40X objektívekhez.
Szuperrezolúciós/TIRF rendszer felépítése, paraméterei:
Felbontás szuper-rezolúcióban: XY 20nm, Z 50nm
Felbontás: TIRF-ben: 150nm
Látótér: 80x80 mikrométer
Lézerek száma: 4
Lézer egység: monolitikus optikai megoldású, gondozásmentes
Lézerek hullámhossza: 405nm/488nm/561nm/647nm
Alkalmazás: fixált és élősejtes egyedi molekula detektálására alkalmas
Kamera pixelszáma: 2048x2048
Kamera sebessége: teljes felbontáson 100 fps
Kamera kvantum-hatásfoka: 70% felett 600nm-en.
Elmozdulás korrekció: fluoreszcens markerekkel

Konfokális rendszer:
Kompatibilitás: inverz és egyenesállású mikroszkóppal tartószerkezet nélkül.
A pásztázó fej: a detektortól külön álló egységben.
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Detektor: 3 csatornás PMT detektor, mely opcionálisan bővíthető átesőfényű
detektorral. A detektor egység kialakítása lehetővé teszi négy csatorna egyidejű
detektálását.
Pinhole: 6 különböző méretű, kör alakú pinhole
Gyors letapogatási sebesség: 8 fps /512x512 pixel; 100 fps/512 x 32 pixel;
Rezonáns szkennelés: letapogatófej kiegészítőkkel: 30 fps (512 x 512 pixel), 420 fps
(512 x 32 pixel)
Zoom: 8-1000x, optikai elven működő, a felbontást nem befolyásolja.
Letapogatás: X-Y, XY forgatás, zoom, ROI, XYZ, time lapse, X-Z, stimuláció,
multipoint, nagy látóterű kép összeillesztés
Maximális pixelszám: 2048x2048 pixel, mely a nagy zoomtartomány alkalmazásával,
a részletképek illesztésével funkcionálisan megegyezik egy nagyobb pixelszámú kép
rögzítésével.
Bővíthetőség: 32 csatornás spektrális detektor csatlakoztatási lehetőség. A detektor
kialakítása tegye lehetővé akár 32 színcsatorna egyidejű detektálását.
Lézer modul: a STORM lézerekkel közös 4 lézervonallal, változtatható
lézerintenzitással (AOTF), gondozásmentes felépítés, előcentrált.
Minta hőmérséklet szabályozás: minta inkubáció 37°C és 5% CO2 tartalom, stage-top
inkubátorral.
Teljes mikroszkóp hőmérséklet szabályozása: inkubáció.
Rezgésmentes asztal:
Aktív pneumatikus felfüggesztésű, min. 98 x 80cm asztallap meretű.

Szoftver:
Lézerek, kamera és konfokális rendszer vezérlése, 2D analízis, 3D térfogat
megjelenítés/ortogonális. Képalkotás és analízis funckiók: Lézerek egymástól
független aktiválása és vezérlése szoftveresen történik. sCMOS és PMT detektorok
egymástól független aktiválása szoftveresen. Pásztázási mód kiválasztása, szoftveres
objektív-, fényút-, fluoreszcens szűrőblokk (filter) váltás. Detektorok erősítésének és
offset értékének szoftveres állítása. Az egyes beállítások elmenthetők, eszköztárból
megnyithatók. Különböző csatornák egyidejű és egymástól független pásztázása. ROI,
időbeli vizsgálat, ratio-analízis. Mérési adatok exportálása Excel fájlba. STORM
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képalkotási és analízismód. Élőképen végrehajtható vizsgálatok, automatikus mérések,
kép szegmentálás, kiegészítő információk tárolása a képpel. Makró írás/szerkesztés.

Licenszek:
1 aktív, 1 passzív STORM licensz.
Mikromanipulátor:
Hossz: 62.1 mm
Szélesség: 20.4 mm
Magasság: 25.4 mm
Mozgástartomány: bal és jobb: 240, lefele: 12 mm
Sebesség: bal & jobb: up to 10 mm/s; lefele: 2 mm/s
Felbontás: Bak: 10-7 rad (5 nm) Jobb: 10-7 rad (3.5 nm), Lefele: < 0.5 nm
Illesztés: Mágneses

Mikroinjektor:
Nyomástartomány: max. 5 bar (1 bar = 100 kPa = 14.5 psi)
Nyomás vezérlés: 0-4 bar, 0-58 psi; with microJECT
injektálás elektronikusan időzíthető, triggerelhető
Digitális időzítő: 100 μs - 9.9 s
Analóg időzítő:0.001 - 0.1 s, 0.01 - 1 s, 0.1 - 10 s és 1 - 100 s lineáris vezérléssel
Szelep kapcsolási idő: 10-20 ms (digitális időzítő), <1 ms with microJECT, 100 ms
(analóg időzítő).
Egyéb feltételek:
1 év teljes körű jótállás
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3.
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok

A: Felolvasólap;
B. Tartalomjegyzék;
C. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
D: Ajánlattevői „Nyilatkozat” – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e;
E: Ajánlattevői „Nyilatkozat” – a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt
alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés);
F: Cégokmányok;
G: Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről;
H: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében;
I: Kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok;
J: Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§-ára vonatkozóan
K: Szakmai ajánlat: részletes leírás a mikroszkópról.
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4.
TERVEZET!
Adásvételi szerződés – tervezet
mely egyrészről MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (1083 Budapest, Szigony u.
43. Postafiók 1450 Budapest, Pf. 67., adószám: 15300526-2-42, bankszámlaszám: 1003200001716447-00000000) képviseli: Dr. Oberfrank Ferenc, mint Vevő
másrészről pedig
Cégnév: ……………………..
Cégjegyzékszáma: ………….
Adóazonosító:………………..
Székhelye: …………………..
Bankszámlaszáma:…………..
Képviselője: ………………….
mint Eladó között az alábbiak szerint:
Előzmények:
Felek megállapítják, hogy Vevő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytatott le 1 db. STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra
alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése tárgyban a VEKOP-2.3.3-15-2016-00013
sz. projektazonosítójú pályázat keretében, amelynek nyertes ajánlattevője Eladó lett.
A Eladó szakmai ajánlata a jelen szerződés mellékletét képezi.
1./ Eladó kötelezettséget vállal a fenti eljárásban tett ajánlatában részletezett és a jelen
szerződés 1. sz. mellékletét képező szakmai ajánlatának megfelelően 1 db STORM szuperrezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer (a
továbbiakban: Berendezés) Vevőnek való leszállítására, beüzemelésére, a kezelő személyzet
betanítására, minimum 3 fő, minimum 10 órában, és annak 1 éven át tartó teljes körű - munkát
és alkatrészeket magába foglaló - garanciális javítására (jótállás), beleértve az árban foglalt
évenkénti megelőző karbantartást.
2./ Vevő az 1. pontban körülírt Berendezést megvásárolja.
3./ A Berendezés vételára: ………………… Ft + 27 % ÁFA, azaz …………. Ft, mely
tartalmazza annak Vevő telephelyére szállítását, üzembe helyezését és a kezelő személyzet
betanítását a helyszínen, valamint 1 év teljes körű jótállást és az ez idő alatti évenkénti
megelőző karbantartást.
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4./ A Berendezés vételárára vonatkozó számla benyújtására Eladó a Berendezés leszállítását
követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás után a Vevő
képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult. A számla kiegyenlítése a Vevőhöz
történő beérkezését követően 30 napon belül, átutalás útján történik a Kbt. 135. § (1) és (5)
bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendeletben leírtak figyelembe vételével.
Felek úgy állapodnak meg, hogy a berendezés tulajdonjoga Vevőre történő átszállásának
napja az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásnak dátuma.
A Vevő tájékoztatja Eladót, hogy szerződés tárgya közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá
tartozik, ezért vonatkoznak rá az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ban
foglalt rendelkezései.
5./ Eladó köteles a Berendezést Vevő telephelyére leszállítani és ott Vevővel együttműködve
üzembe helyezni, legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 10 héten belül. Eladó
köteles a Vevő által megrendelt Berendezést az átadott dokumentációban előírt minőségben
szállítani. Felek a műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel.
6./ Csomagolás, tárolás
6.1. A Eladó a Berendezést a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A
csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó
feliratokat, illetve címkéket.
6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Vevőnek felróható okból nem lehetséges,
úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Eladó köteles a
beüzemelést ismételten, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban a Berendezés tárolása a
Vevő feladata és felelőssége.
7./ A Berendezés üzembe helyezése
7.1. A Berendezés üzembe helyezése a Eladó feladata, azért a vételáron felül
ellenszolgáltatást nem követelhet.
7.2. A beüzemelés során a Berendezésnek rendelkeznie kell az összes alkatrésszel, illetve a
gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden, a specifikációban
vállalt funkciónak.
7.3. A sikeres beüzemelést a Vevő képviseletre jogosult vezetője igazolja.
Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy a Berendezés nem felel meg a
szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő a
Berendezés kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Eladó pedig
köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.
8./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Berendezésre, az üzembe helyezés napjától
számított 1 év teljes körű jótállást és az ez idő alatti évenkénti megelőző karbantartást biztosít.
A jótállási idő alatt Eladó a hiba bejelentését követően, munkanapokon, legkésőbb 48 órán
belül köteles telefonos távsegítséget biztosítani. Amennyiben a hiba kijavítása távsegítséggel
nem megoldható, Eladó 5 napon belül a helyszínen érdemben köteles megkezdeni a hiba
felmérését, és ha lehetséges, akkor annak elhárítását akár szoftveres, akár hardveres hiba
esetén. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető Vevőre,
így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség, és a javításkor
kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem.
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9./ Felek rögzítik, hogy a Berendezés 1 éven túli meghibásodása esetén, a vásárlástól
számított minimum tíz éven át, amennyiben a Vevő ezt kéri, Eladó köteles annak javításáról,
Vevő telephelyén, az aktuális szervizszerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.
10./ Eladó vállalja, hogy a Berendezés esetleges meghibásodása esetén az üzembe helyezéstől
számított 10 évig biztosít pótalkatrészeket.
11./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben Eladó által vállalt feladatok
késedelmes, vagy hibás teljesítése, avagy a Eladónak felróható okból a jelen szerződés egyes
részeinek, vagy egészének meghiúsulása esetén Eladó kötbér fizetésére köteles, az alábbiak
szerint:
11.1 Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a kötbér napi mértéke a Berendezés értékének
0,5%-a, de legfeljebb 20%.
Késedelmes teljesítésnek tekintendő, ha a Eladó a Berendezést a jelen szerződés 5. pontjában
meghatározott határidőig nem szállítja le és nem helyezi üzembe. Hibás teljesítésnek
tekintendő, ha az üzembe helyezés eredményeképpen a Berendezés nem a műszaki leírásban
foglalt műszaki paramétereknek megfelelően működik.
A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
11.2 Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból a
Berendezést nem szállítja le a teljesítésre megállapított határidőt követő 2 hónap elteltével
sem. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződéses érték 20%-a.
12./ Eladó tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum
Vevő üzleti titkát képezi. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli,
más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik,
sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel a másik fél
hozzájárulása nélkül nem közölhető, ide nem értve a jogszabályok általi kötelezést.
13./ Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni.
A felek az együttműködést kapcsolattartókon keresztül valósítják meg.
A kapcsolattartó
Vevő részéről:
Név: ………………….
Cím: 1083 Budapest, Szigony u. 43.
Telefon: ……………
Fax: …………….
E-mail: ……………….
Eladó részéről:
Név: ……………….
Cím: ………………………..
Telefon: ……………………
Fax: ………………………
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E-mail: ………………….
14./ Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
15./ Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Fenti esetek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
16./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton
kívánják rendezni.
17./ Jelen szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Jelen szállítási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Budapest, 2017. ……………

………………………………….
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Vevő

A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
- Eladó, mint nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata
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…………………………….
…………
Eladó

