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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410212-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kijelző képernyők
2017/S 199-410212

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

HungaroControl Zrt.
AK03208
Igló utca 33–35.
Budapest
1185
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon:  +36 12934457
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu 
Fax:  +36 12934036
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció
Budapest
1011
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Szabolcs
Telefon:  +36 303994765
E-mail: hc@szilioffice.hu 
Fax:  +36 17938121
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szterényi Ügyvédi Iroda

mailto:jozsef.takos@hungarocontrol.hu
http://www.hungarocontrol.hu
http://www.hungarocontrol.hu
http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes
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Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció
Budapest
1011
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Szabolcs
Telefon:  +36 303994765
E-mail: hc@szilioffice.hu 
Fax:  +36 17938121
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu

I.6) Fő tevékenység
Repülőtéri tevékenységek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
1K méretű LCD monitorok beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód
30231300

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés 298 db 1K méretű, a légiforgalmi irányítás céljait szolgáló LCD monitor beszerzése
tárgyában.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30231300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1185 Budapest, Igló u. 33-35.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya 290 darab 21” 4:3 képarányú és 8 darab 24” 16:10 képarányú monitor 1K méretű LCD
monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára.
Ajánlattevőnek a szállítandó berendezésekhez angol és/vagy magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói
kézikönyvet/leírást kell biztosítania.
Ajánlattevő feladata monitorok lepróbálása, csomagolása, leszállítása, továbbá a berendezésekre
tartalékalkatrész-ellátás és jótállás biztosítása a szerződésben meghatározott feltételekkel.

mailto:hc@szilioffice.hu
http://www.hungarocontrol.hu
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A beszerzés tárgyát képező monitorok részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletgarancia időtartama (hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §
(1) bekezdés b) pont.)
Igazolási mód:
— Ajánlattevő, 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 ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, 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 Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.
§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatot.
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Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] 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, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen eljárást
megindító hirdetmény feladásának napja.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (1K méretű LCD monitorok szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
P/2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés b) pontja alapján – cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredményre vonatkozó
adatok megadásával vagy ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
meghatározott részét (mérleg és eredmény kimutatás). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét
képező mérleg és eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló
dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot
kell benyújtani, és az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés
tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell csatolni.
A P/1)-P/2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és (10) bekezdésére is.
Alkalmasság igazolása, egységes európai dokumentum:
A P/1)-P/2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai
dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat,
köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
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Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV.
részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését.
A fent ismertetett P/1)-P/2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő,
P/1) Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1K méretű LCD monitorok szállítása) származó összesen
legalább nettó 44 000 000 HUF árbevétellel.
P/2) Amennyiben az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben egy évnél
több évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt teljes
időszak kezdete után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (2)
bekezdése szerint a közbeszerzés tárgyából (1K méretű LCD monitorok szállítása) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételének el kell érnie legalább a nettó 44 000 000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti (1K méretű LCD monitorok) vagy azzal egyenértékű monitorok szállításainak ismertetése,
legalább az alábbi tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
— a szállítás (szerződés) tárgya,
— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),
— teljesített mennyiség adatai (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg
kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó termék értékét),
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a referencia követelmény meghatározása során alkalmazza a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a)
bekezdés a) pontját.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének
c) pontja alapján mutassa be a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit és a g) pontja alapján a
környezetvédelmi intézkedéseit.
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Alkalmasság igazolása, egységes európai dokumentum:
Az M1)-M2) alkalmassági követelményeknek való előzetes megfelelés az egységes európai dokumentumba
foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt köteles megadni az eljárásban kért információkat, köztük
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. 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.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV.
részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való
megfelelését.
A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben egy szállítással legalább 220 db 1K méretű LCD monitorok szállítására vonatkozó
referenciával.
M2/) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított alábbi rendszerekkel, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel:
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű);
b) környezetirányítási rendszer vagy azzal egyenértékű környezetirányítási tanúsítvány (min. ISO 14001, vagy
egyenértékű).
Amennyiben az ajánlattevő a minőségbiztosítási vagy környezetközpontú intézkedések egyéb bizonyítékaival
kívánja az alkalmasságot igazolni, akkor az egyenértékűséget az ajánlattevőtől független szakértő által kiállított
igazolással kell igazolnia.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)
bekezdés).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7); (9); bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek
való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
[Kbt. 65. § (7)]
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Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is)
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az európai
egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére
kötbérfizetést ír elő, továbbá előírja jólteljesítési biztosíték alkalmazását is, és jótállás vállalását.
Késedelmi kötbér:
Mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 1 %-a naponta, maximálisan az ellenszolgáltatás nettó
összegének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 20 %-a.
Jótállás:
Ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott időtartamig jótállást kell vállalnia, de legalább:
21"-os 4:3 képarányú LCD monitorra 48 hónap.
24" 16: 10 képarányú LCD monitorra 24 hónap jótállást.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a jótállás időszak + 30 naptári nap időtartamra jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja
elő, melynek mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti módon bocsátható az ajánlatkérő rendelkezésére.
A továbbiak a szerződéstervezetben.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, amelynek kifizetése átutalással
történik a Kbt. 135. § (1), és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-
(2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő részszámla benyújtására nem biztosít lehetőséget. A további
fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Ajánlattevő felhívja továbbá a figyelmet, hogy külföldi nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136.§. (2)
bekezdésében foglalt meghatalmazást a szerződéshez csatolni.

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.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/11/2017
Helyi idő: 11:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/11/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse a felhívás I.3. pontjában megadottak szerint, és a kitöltött,
aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs
adatlapot fax útján (+ 36 17938121) vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bek. foglaltakra – a
hc@szilioffice.hu  címre kell megküldeni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (K.D.) meghatározott
valamennyi dokumentumot. Az ajánlat kötelező tartalmi elemeit jelen felhívás mellett a dokumentáció 20. pontja
tartalmazza.
3. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazandó a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja
az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
5. Részekre történő ajánlat, nem lehetséges:

mailto:hc@szilioffice.hu
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Az eljárás tárgyának specialitására tekintettel a beszerezni kívánt termékek bármilyen formában történő
megbontására sem gazdaságilag sem ésszerűség szempontjából nem lehetséges, tekintettel arra, hogy
különböző ajánlattevők által biztosított termékek esetén az eszközök célja sem elérhető.
6. Ajánlatkérő az eljárás során Kbt. 71. §- a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, Kbt. 71. § (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
7. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza a
műszaki kiírásnak megfelelő, de Ajánlattevő által megajánlott monitortípus, vagy monitortípusok valamennyi
műszaki paraméterét, ismertetőjét, esetleges szervizigényét. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a
dokumentáció mellékletét tartalmazó műszaki adattáblát.
8. 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-P2, M1-M2).
9. Jelen ajánlattételi 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.
10. A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10,
ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
Módszer:
— Ajánlati ár (nettó HUF) értékelési részszempont esetében fordított arányosítás.
— Többletgarancia időtartama (hónap) értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás.
11. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7 pontja alatt megjelölt határidő alatt munkanapot ért.
12. FAKSZ: dr. Süvöltős András, lajstromszám: OO170.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu

