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„AFTN / AMHS ÜZENETKAPCSOLÓ KÖZPONT SZÁLLÍTÁSA A
HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE”

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:
Ajánlati/Részvételi felhívás -
Közszolgáltatások/2015 EUHL

Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.22.
Iktatószám: 9368/2016
CPV Kód: 32400000-7
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye: HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.09.21.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Légi irányítás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Nemzeti azonosítószám: AK03208

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Telefon: +36 12934067

E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu

Fax: +36 12934036

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarocontrol.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1293921889167946
(URL)

 A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 1011 Budapest, Fő utca 14-18., Fő utca VII. emelet

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Süvöltős András

Telefon: +36 14578040

E-mail: suvoltos@ugyvedonline.com

Fax: +36 14578041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarocontrol.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 1011 Budapest, Fő utca 14-18., Fő utca VII. emelet

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: dr. Süvöltős András

Telefon: +36 14578040

E-mail: suvoltos@ugyvedonline.com

Fax: +36 14578041
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Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarocontrol.hu

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.6) Fő tevékenység

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

x Egyéb tevékenység: Légi irányítás

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: „AFTN / AMHS üzenetkapcsoló központ szállítása a HungaroControl Zrt. részére”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS.
Tárgya: „AFTN / AMHS ÜZENETKAPCSOLÓ KÖZPONT SZÁLLÍTÁSA A HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem
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Ajánlatok

 valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

 csak egy részre

nyújthatók be

 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) Meghatározás

 

II.2.1)

Elnevezés: „AFTN / AMHS üzenetkapcsoló központ szállítása a HungaroControl Zrt. részére”

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 32420000-3
További tárgyak: 32422000-7

32424000-1
32427000-2
32551400-4
32260000-3
48510000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest Igló utca 33-35., HungaroControl
Zrt.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A Műszaki Leírásban foglaltak szerint hardver eszközök és szoftverek szállítása. A
HungaroControl az ICAO előírásait és az EUROCONTROL ajánlásait figyelembe véve kívánja elavult
a gyártó által már nem támogatott AFTN üzenetkapcsoló központját egy a kor szellemének és a
jövő kihívásainak megfelelő nagy megbízhatóságú nagy teljesítményű a repülésbiztonsági
követelményeknek megfelelő AFTN/AMHS központra cserélni. A központnak biztosítania kell a
gyors és biztonságos üzenetváltást a környező országok központjai és a belföldi végfelhasználók
között, figyelembe véve a jelenleg üzemelő kapcsolódási pontokat, protokollokat, biztosítva a
rugalmas átjárhatóságot a két szabvány (AFTN, AMHS) között minden irányban. A központnak
rendelkeznie kell az operátorok számára felhasználóbarát kezelői felülettel, valamint a rendszer
ellenőrzését és vezérlését biztosító munkahellyel. A feladatot a jelenleg üzemelő AFTN
üzenetkapcsoló központ folyamatos üzeme mellett kell megoldani.

( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy
a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára
irányulnak-e )

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállási idő vállalása (hónapban - minimum: 24 hónap) 15

 Költség kritérium – 1  

x Ár – Súlyszám: 85

 Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: 2017/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/31 (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: 5

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: nincs korlátozás

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

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

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek (kizáró okok) felsorolása és rövid 
ismertetése: 
- az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
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Igazolási mód: 
- részvételre jelentkező, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok
hiányát, 
- az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak
fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás
kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához
szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot, 
- a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek
nyilatkoznia kell, 
- a kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
- amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni
kell a cégbírósághoz (vagy a részvételre jelentkező országában a cég-változásbejegyzési
jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező
nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra. 
alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.) 
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére és
a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseire is.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ alapján nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ alapján nem határoz meg
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása 
és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: 
M1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás 
feladásától visszafelé számított 72 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti 
referenciamunkák ismertetése. 
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: 
- a szállítás tárgyának olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az 
alkalmassági feltételeknek való megfelelés, 
- a teljesítés idejét (a kezdő, a befejező, valamint a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontját, min. év/hónap bontásban), 
- a teljesítés helye,
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- a beüzemelt rendszer megnevezését, főbb jellemzőit, 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és
telefonszáma, 
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A csatolt igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb,
mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó műszaki tartalmat; 
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is. A (2)
bekezdés alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti. 
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba
foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent
ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges 
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum
IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági
követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén
felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónap alatt összességében legalább 1 db, (sikeres műszaki átadás - átvétellel lezárt), Európa
területén működő Légiforgalmi Szolgáltató (ANSP) részére teljesített AFTN / AMHS üzenetkapcsoló
központ szállítására vonatkozó referenciamunkával.
A referenciamunka akkor tekinthető a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az
időszakra esik.
A fenti alkalmassági követelménynek (M1) a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésre
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés
a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:
Késedelmi, jótállással összefüggő és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint, továbbá
jótállás a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR.
Ajánlattevő jogosult résszámlák benyújtására a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses
feltételekben meghatározottak szerint. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése
körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1)
és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
A fő finanszírozási és fizetési feltételek további részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind
közös ajánlattevők tekintetében.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás

x Felhívással induló tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma

Dátum: 2016/10/21 (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

EN,HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1. A jelentkezések bontásának ideje: 2016. szeptember 21. napja 11:00 óra, helye: Szterényi 
Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház VII. em. Információk a jogosultakról és a
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bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3), Kbt. 68. § (1), (4). 
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy részvételre jelentkező,
vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt
regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja a részvételi határidő lejártáig. A
regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041) vagy elektronikus úton - figyelemmel Kbt. 41. § (4)
bek.-ben foglaltakra - a [*] címre kell küldeni. 
3. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot. 
4. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol
ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását. 
5. Az eljárás nyelve a magyar és angol, más nyelven nem nyújtható be jelentkezés. 
6. Részekre történő részvételi jelentkezés, későbbiekben ajánlattétel nem lehetséges: 
A tervezési és a kivitelezési folyamat magasabb fokú integrációja az erőforrások hatékonyabb
felhasználását teszik lehetővé a megbízó számára. Gyorsabb a létesítmény megvalósítása, mivel
egy kézben van a tervezés és az építés-szerelés, ezért az egyes fázisok átfedhetik egymást. 
7. Ajánlatkérő az eljárás során Kbt. 71. §- a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, Kbt. 71. § (6) bek.
szerinti korlátozást nem alkalmazza. 
8. Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszhoz: 
- az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag
tartalmazza, - felhasznált anyagok és eszközök bemutatását is tartalmazó árazott költségvetés
mellett - az ütemezésre vonatkozó megajánlást, valamint a megvalósítási tervet a megajánlott
tervezési és kivitelezési ütemezéshez kapcsolódóan, 
9. Az ajánlatkérő 307/2015. (X.27.) K. r. 15. § (3) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat. A becsült érték meghatározásakor figyelembe vette az újabb közbeszerzés
becsült értékét is az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából. A hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló munkák. 
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K. r. 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi,
valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1, ,M1). 
11. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
és végrehajtási rend-i továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a
közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre, a VI.3 ponthoz
kapcsolódóan a dokumentumok többlet előírásokat tartalmaz. 
12. Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel a Berendezések és Szoftverek telepítését és üzembe
helyezését maga a Szállító köteles elvégezni, e feladatokba alvállalkozót nem vonhat be. 
13. Tájékoztatásul ajánlattételi szakaszhoz: A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, hol az 1 pont a legrosszabb, a 100
pont a legjobb érték. 
Módszer: 
- Ár (nettó EUR) értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, 
- Jótállás esetében egyenes arányosítás.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.
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Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/16 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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