ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000277822020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Schrammel Imre életmű eszközbeszerzés

Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

6783/2020

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 1-3

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
21205172

+36 94328148

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Muskotály Köz 3.

EKR000277822020

2020.04.16 14:15:34

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU11

Dr.

Balogh

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Postai irányítószám:

Ország:

László
+36 14650223

Telefon:

1118

Magyarország
Csaba

Fax:

+36 17999909

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000277822020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
Igen

a fent említett cím:

Nem

másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000277822020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
31520000-7

EKR000277822020

Schrammel Imre életmű eszközbeszerzés
EKR000277822020

Nem

II.1.3) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” projekt
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 1. RÉSZ: Műtárgy világítás A kiállítóterek világítása
egyrészt egy általános térvilágításból, másrészt egy világítási sínhálózatra szerelt műtárgy világítási rendszerből épül fel. Műtárgy
világításra kifejlesztett lámpatestekkel lehet a legszebb, leglátványosabb eredményeket elérni. A lámpatestek használhatósága és
rugalmassága alapvető szempont - különösen időszaki kiállítóterek esetén -, ahol különböző műtárgyakat kell színvonalasan bemutatni
a fénnyel és viszonylag gyakran kell átállítani a berendezést. Ugyanakkor biztosítani kell az állandó kiállítás tárgyainak változtatásához
a fények átállításának a lehetőségét. 6-7 féle fényeloszlású lámpákkal a kiállítóterekben hangulatokat, hangsúlyokat lehet kialakítani
és rá lehet szabni az ideális fényt az egyes műtárgyakra. Ha ki akarunk emelni a térben valamit, akkor annak a tárgynak a
fénysűrűsége 3-10-szer nagyobb kell, hogy legyen, mint a környezetének a fénysűrűsége. A cserélhető lencsés optika nagyfokú
rugalmasságot ad a kiállítás-rendezésnek. A lámpatest fényének a színvisszaadása kiváló kell, hogy legyen, hogy az egyes műtárgyakat
hitelesen lehessen bemutatni. A LED fényforrásoknál kiemelt hangsúlyt kell erre fektetni, mert jelentősen eltér a különböző
gyártmányok fényminősége. A fény színe korrelált („kölcsönös viszony”), színhőmérséklete: 3000 K semleges meleg fehér fény, amely
kellemes közérzetet és pozitív megjelentetést biztosít. A LED fényforrások esetén fontos minőségi elvárás, hogy az egyes lámpatestek
fényének a színében ne legyen szórás. A lámpatestek fényének műtárgyvédelmi szempontból egyik legfontosabb követelménye az
alacsony károsító faktor, vagyis hogy mennyi energiát közvetítünk a műtárgyba. Nemcsak az UV sugárzás károsítja a műtárgyat,
hanem a látható fény is. Ezért kell fokozottan betartani a műtárgyvédelmi előírásokat. Ezen előírások biztosításához, valamint a
kiállítótérben lévő műtárgyak összehangolásához, a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen a lámpatestek egyedi fokozatmentes
szabályozhatósága 1-100% között. A lámpatestek mechanikai kialakítása használati érték szempontjából fontos. A lámpatestek
beállítása, forgatása, billentése során fellépő igénybevételt időszaki kiállítóterek esetében is hosszútávon bírniuk kell. Feltétel a
beépítendő lámpáknál, hogy 50 000 óra üzemidő alatt a felhasznált LED fényforrások 0,2%-a romolhat el, valamint az 50 000 óra
üzemidő leteltével a lámpatestek 90%-a még mindig a kezdeti fényáram 90%-a felett fog világítani. Ez gyakorlatilag
karbantartás-mentességet jelent és 100 000 óra hasznos élettartamot. Összesen 87 db sínre szerelt lámpa, lámpatest. Kapcsolódó
szolgáltatások: csomagolás, szállítás, beállítás (üzembe helyezés). Az eszközöket a leszállítás után Ajánlatkérő tárolja, de a beállítást/
üzembe helyezést a kivitelezés ütemezéséhez igazítva kell a Szállítónak elvégezni! További információk a közbeszerzési
dokumentumokban és az árazatlan költségvetésekben! 2. RÉSZ: Installáció Posztamensek: összesen 124 db Minden kisplasztika,
szobor és tér kompozíció a kiállításunkban - méretéhez igazodó, vizuális szempontokat is szem előtt tartva - posztamensekre kerül.
Vitrinek: összesen 52 db Négy oldalról üvegfallal ellátott vitrinek, melyek körbejárhatók, egyszerre több műtárgyat, műtárgy együttest
hivatottak a látogatónak egyidejűleg láthatóvá, szemlélhetővé tenni. Kapcsolódó szolgáltatások: csomagolás, szállítás. További
információk a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésekben! 3. RÉSZ: Informatikai eszközök Schrammel Imre
életművét bemutató kiállító terekben a művész, ki nem állított műtárgyait az Ajánlatkérő két 49” kijelzőn kívánja bemutatni. A
bemutatás módja, a műtárgyak jellegéből adódóan, lehet videó, animáció vagy slideshow. A nagyméretű kijelzők, a kiállító terekben a
kiállítás vizuális kiegészítésére szolgálnak. A kijelzőknek, a látogatók érkezésétől függetlenül folyamatos üzemidőt kell biztosítani. A
kijelzőknek fokozott fényerővel és jó betekintési szöggel kell rendelkeznie, változó világítási viszonyok ellenére is tiszta képet kell
biztosítani. A kijelzőknek vezérelhetőeknek kell lennie, a helyszínen, illetve hálózatról is. A kijelzőket dönthető konzolok segítségével
kerülnek a kiállító térben rögzítésre. A kijelzők hálózaton történő esetleges grafikus vezérléséhez és a fogadótérben való munkához
szükséges 1 db számítógép monitorral és szünetmentes tápegységgel, melynek képesnek kell lennie multimédiás tartalmak
kiszolgálására, valamint a vezetékes illetve vezeték nélküli hálózat kiépítéséhez 3 db router, melyeknek egy esetleges vendéghálózat
létrehozásához is alkalmasnak kell lennie. Kapcsolódó szolgáltatások: csomagolás, szállítás, beállítás (üzembe helyezés). Az eszközöket
a leszállítás után Ajánlatkérő tárolja, de a beállítást/üzembe helyezést a kivitelezés ütemezéséhez igazítva kell a Szállítónak elvégezni!
További információk a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésekben!
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
31520000-7

EKR000277822020

1 - Műtárgy világítás

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

HU-9700 Szombathely, Thököly u 20. szám alatti, 6357 hrsz-ú ingatlan, Éva malom

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” projekt
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 1. RÉSZ: Műtárgy világítás A kiállítóterek világítása
egyrészt egy általános térvilágításból, másrészt egy világítási sínhálózatra szerelt műtárgy világítási rendszerből épül fel. Műtárgy
világításra kifejlesztett lámpatestekkel lehet a legszebb, leglátványosabb eredményeket elérni. A lámpatestek használhatósága és
rugalmassága alapvető szempont - különösen időszaki kiállítóterek esetén -, ahol különböző műtárgyakat kell színvonalasan bemutatni
a fénnyel és viszonylag gyakran kell átállítani a berendezést. Ugyanakkor biztosítani kell az állandó kiállítás tárgyainak változtatásához
a fények átállításának a lehetőségét. 6-7 féle fényeloszlású lámpákkal a kiállítóterekben hangulatokat, hangsúlyokat lehet kialakítani
és rá lehet szabni az ideális fényt az egyes műtárgyakra. Ha ki akarunk emelni a térben valamit, akkor annak a tárgynak a
fénysűrűsége 3-10-szer nagyobb kell, hogy legyen, mint a környezetének a fénysűrűsége. A cserélhető lencsés optika nagyfokú
rugalmasságot ad a kiállítás-rendezésnek. A lámpatest fényének a színvisszaadása kiváló kell, hogy legyen, hogy az egyes műtárgyakat
hitelesen lehessen bemutatni. A LED fényforrásoknál kiemelt hangsúlyt kell erre fektetni, mert jelentősen eltér a különböző
gyártmányok fényminősége. A fény színe korrelált („kölcsönös viszony”), színhőmérséklete: 3000 K semleges meleg fehér fény, amely
kellemes közérzetet és pozitív megjelentetést biztosít. A LED fényforrások esetén fontos minőségi elvárás, hogy az egyes lámpatestek
fényének a színében ne legyen szórás. A lámpatestek fényének műtárgyvédelmi szempontból egyik legfontosabb követelménye az
alacsony károsító faktor, vagyis hogy mennyi energiát közvetítünk a műtárgyba. Nemcsak az UV sugárzás károsítja a műtárgyat,
hanem a látható fény is. Ezért kell fokozottan betartani a műtárgyvédelmi előírásokat. Ezen előírások biztosításához, valamint a
kiállítótérben lévő műtárgyak összehangolásához, a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen a lámpatestek egyedi fokozatmentes
szabályozhatósága 1-100% között. A lámpatestek mechanikai kialakítása használati érték szempontjából fontos. A lámpatestek
beállítása, forgatása, billentése során fellépő igénybevételt időszaki kiállítóterek esetében is hosszútávon bírniuk kell. Feltétel a
beépítendő lámpáknál, hogy 50 000 óra üzemidő alatt a felhasznált LED fényforrások 0,2%-a romolhat el, valamint az 50 000 óra
üzemidő leteltével a lámpatestek 90%-a még mindig a kezdeti fényáram 90%-a felett fog világítani. Ez gyakorlatilag
karbantartás-mentességet jelent és 100 000 óra hasznos élettartamot. Az eszközök esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, alkalmazható más, a megadottal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszköz. Ennek
megfelelően az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésben megnevezett tárgyak ( világító lámpák
és sínek) esetén azzal egyenértékű eszközt is elfogad. Ajánlatkérő az egyenértékűséget az alábbi műszaki paraméterek alapján
vizsgálja: - 3000K színhőmérséklet - egységes megjelenés a lámpatesteknél - Ra>90 kiváló színvisszaadás - minden lámpatest 1-100%
egyedileg szabályozható - élettartama: min. 50 000 óra L90B10 - sín teherbírás - sín tartó és csatlakozó elemek. Összesen 87 db sínre
szerelt lámpa, lámpatest. Kapcsolódó szolgáltatások: csomagolás, szállítás, beállítás (üzembe helyezés). Az eszközöket a leszállítás
után Ajánlatkérő tárolja, de a beállítást/üzembe helyezést a kivitelezés ütemezéséhez igazítva kell a Szállítónak elvégezni! További
információk a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésekben!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás időtartama egységesen valamennyi leszállítandó termékre (hónap, min.
12, max. 36)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

EKR000277822020

3

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Installáció

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
39133000-3

39154100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

HU-9700 Szombathely, Thököly u 20. szám alatti, 6357 hrsz-ú ingatlan, Éva malom

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” projekt
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2. RÉSZ: Installáció Posztamensek: összesen 124 db
Minden kisplasztika, szobor és tér kompozíció a kiállításunkban - méretéhez igazodó, vizuális szempontokat is szem előtt tartva posztamensekre kerül. Vitrinek: összesen 52 db Négy oldalról üvegfallal ellátott vitrinek, melyek körbejárhatók, egyszerre több
műtárgyat, műtárgy együttest hivatottak a látogatónak egyidejűleg láthatóvá, szemlélhetővé tenni. Kapcsolódó szolgáltatások:
csomagolás, szállítás. További információk a közbeszerzési dokumentumokban és az árazatlan költségvetésekben!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Megnevezés

Igen
Súlyszám / Jelentőség

Jótállás időtartama egységesen valamennyi leszállítandó termékre (hónap, min.
12, max. 36)
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Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
3

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
30200000-1

48000000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas
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3 - Informatikai eszközök

Igen

A teljesítés helye:

HU-9700 Szombathely, Thököly u 20. szám alatti, 6357 hrsz-ú ingatlan, Éva malom

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” projekt
megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 3. RÉSZ: Informatikai eszközök 1 db PC (8 GB DDR4
RAM, 240 GB SSD, 1 TB HD, Win10 PRO HU, MS Office 2019 Home&Business) 1 db monitor (LED, képátló 24", felbontás: 1920 x
1080, fényerő: 500 cd/m2, kontraszt 4000:1, látószög 178° 24/7 üzemidő) 1 db szünetmentes tápegység (hatásos teljesítmény 600 W,
line interaktív) 2 db kijelző (képátló 49", képarány:16:9, felbontás: 1920 x 1080) 3 db router 2 db kijelző tartó konzol (teherbírás: min.
30 kg, rögzítése: VESA szabvány szerint, dönthető) Schrammel Imre életművét bemutató kiállító terekben a művész, ki nem állított
műtárgyait az Ajánlatkérő két 49” kijelzőn kívánja bemutatni. A bemutatás módja, a műtárgyak jellegéből adódóan, lehet videó,
animáció vagy slideshow. A nagyméretű kijelzők, a kiállító terekben a kiállítás vizuális kiegészítésére szolgálnak. A kijelzőknek, a
látogatók érkezésétől függetlenül folyamatos üzemidőt kell biztosítani. A kijelzőknek fokozott fényerővel és jó betekintési szöggel kell
rendelkeznie, változó világítási viszonyok ellenére is tiszta képet kell biztosítani. A kijelzőknek vezérelhetőeknek kell lennie, a
helyszínen, illetve hálózatról is. A kijelzőket dönthető konzolok segítségével kerülnek a kiállító térben rögzítésre. A kijelzők hálózaton
történő esetleges grafikus vezérléséhez és a fogadótérben való munkához szükséges 1 db számítógép monitorral és szünetmentes
tápegységgel, melynek képesnek kell lennie multimédiás tartalmak kiszolgálására, valamint a vezetékes illetve vezeték nélküli hálózat
kiépítéséhez 3 db router, melyeknek egy esetleges vendéghálózat létrehozásához is alkalmasnak kell lennie. Kapcsolódó szolgáltatások
: csomagolás, szállítás, beállítás (üzembe helyezés). Az eszközöket a leszállítás után Ajánlatkérő tárolja, de a beállítást/üzembe
helyezést a kivitelezés ütemezéséhez igazítva kell a Szállítónak elvégezni! További információk a közbeszerzési dokumentumokban és
az árazatlan költségvetésekben!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás időtartama egységesen valamennyi leszállítandó termékre (hónap, min.
12, max. 36)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen
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Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

3

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
– elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb
) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján
nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő,
ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.) A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő
felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 114. § (2) bekezdése és az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P1) Az 1. RÉSZ esetén az ajánlattevő alkalmassága igazolható a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, világítási
eszközök (lámpatest és/vagy lámpasín) szállítására vonatkozó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az
ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja
a nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
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gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése, a
67. § (3) bekezdése és 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletes leírását az egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák! A 2. RÉSZ és a 3. RÉSZ esetén az Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha az 1. RÉSZ esetén
nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha tevékenységét nem
folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a világítási eszközök (lámpatest és/vagy lámpasín)
szállításából szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 10 millió Ft-ot, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (6)
bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek - amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre - az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A 2. RÉSZ és a 3. RÉSZ
esetén az Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki, illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
bekezdése alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt.
114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt.
Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat, illetőleg a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő
adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége vagy az
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó. A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az
eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan
referenciával, amely a) az 1. RÉSZ esetében legalább 50 db világítási eszköz (lámpatest és/vagy lámpasín) b) a 2. RÉSZ esetében
legalább 20 db beltéri bútor c) a 3. RÉSZ esetében legalább 5 db informatikai eszköz szállítására irányult. A műszaki, szakmai
alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági feltételnek való megfelelés több
referenciával is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem
Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés
időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, az összesített nettó ár 1 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap
mértékben, legfeljebb 30 naptári napig. Meghiúsulási kötbér: a szerződés a Szállító érdekkörében felmerülő olyan okból történő
meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, az összesített nettó ár 30 %-ának
megfelelő mértékben. Jótállás: Valamennyi leszállításra kerülő eszközre, berendezésre, termékre a Szállító ajánlata szerint (min. 12
hónap). Teljesítési biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, összesített
nettó ár 5 %-ának megfelelő mértékben. A teljesítési biztosíték – az ajánlattevő választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a)
pontja szerinti formában biztosítható, amelyet a szerződés hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni.
A teljesítési biztosítéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig érvényesnek és lehívhatónak
kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet
tartalmazza!
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő a szerződés ellenértékét a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 kódszámú projekt keretében elnyert támogatásból
finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 100 %. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme
magyar forint (HUF). A Szállító egy végszámlát jogosult benyújtani. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A
teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. Amennyiben a végszámla tartalmaz a projekt keretében elszámolható
és nem elszámolható költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül külön tételként megbontva kell szerepeltetni. Előleg: az
1. RÉSZ esetén az összesített nettó ár 5 %-a. Az előleget a végszámlából kell elszámolni. A végszámlát ennek megfelelően az
előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. A 2. és 3. RÉSZ esetén az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az eljárásban a Kbt.
135. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és 6:155. § (1) bekezdése is irányadó. További részletek és
irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.05.07

11:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.05.07

13:00

Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Nem

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
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Nem

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.

Nem

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

Nem

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

100

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Összesített nettó ajánlati ár (HUF) részszempont esetén: fordított arányosítás. Jótállás időtartama részszempont esetén: arányosítás a
legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján –
az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. Az ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében,
amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal
a felhívás III.1.3) pont P1) és M1) alkalmassági feltétel vonatkozásában. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot alkalmazza. 3. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy kereskedői vagy gyártói
státuszban tesz ajánlatot. Az ajánlatban meg kell jelölni valamennyi termék vonatkozásában: - a gyártó megnevezését, - a gyártó és –
ha eltér – a termék, berendezés, eszköz származási országát (EU nem elég, konkrét országot kell megadni), - a termék, berendezés,
eszköz megnevezését, típusát (konkrét típus megjelölés szükséges!), - a termék, berendezés, eszköz gyártási évét (évszámmal
megadva), - az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új. Az Ajánlatkérő a termék, berendezés, eszköz
megnevezését, típusát (konkrét típus megjelölés szükséges!) szakmai ajánlatnak tekinti. Az ajánlatban csatolandó a termék,
berendezés, eszköz részletes műszaki leírása vagy bármely más, alkalmas dokumentum (pl.: gyártó által aláírt nyilatkozat, prospektus,
gyártói honlap termék link, stb.) olyan részletezettséggel, amelyből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az
Ajánlatkérő ellenőrizni tudja. 4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja
és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben fordulhat elő, ha
nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentummal alátámasztva be kell mutatnia az egyenértékűség fennállását
. 5. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus
űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló
nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel
formátumban előírás benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
6. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének
megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata. 7. A módszer(ek)
meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül részletesen a közbeszerzési dokumentumokban. 8. További
részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban! 9. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00471).
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020.04.16

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Feladott

2020.04.16

Közzététel
dátuma

Feladó felhasználó

Megtekintés

Balogh László Csaba

Feladott verzió

Ajánlati/részvételi
felhívás
hirdetmény feladása
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