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Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03208

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Orosz János

Telefon: +36 12934513

E-mail: janos.orosz@hungarocontrol.hu

Fax: +36 12934036

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

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
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Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)

I.2) Fő tevékenység

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

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

 Kikötői tevékenységek

x Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb: (nevezze meg)

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

1K méretű LCD monitorok beszerzése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
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x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória száma

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben

A teljesítés helye

1185 Budapest, Igló u. 33-35.

NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül Pénznem:

vagy

és között. Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

Szerződés 316 db 1K méretű, a légiforgalmi irányítás céljait szolgáló LCD monitor beszerzése
tárgyában.

II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195100-4

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
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A beszerzés részekből áll: nem

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

235 db 4:3 képarányú és 81 db 16:10 képarányú 1K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom
irányítás számára.
Alkatrészellátás biztosítása: az átadás-átvételi jegyzőkönyv kölcsönös aláírásának napjától
számított legalább 5 évig, az Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján

(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 61034000 Pénznem: HUF

vagy

és között. Pénznem:

II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció) nem

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés
megkötésétől számítva)

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között

(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés: (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

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

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetére kötbérfizetést ír elő, 
továbbá előírja jólteljesítési biztosíték alkalmazását is, és jótállás vállalását. 
A késedelmi kötbér mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 1%-a naponta, maximálisan az 
ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a; 
A meghiúsulási kötbér mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott időtartamig jótállást kell vállalnia, de minimum az
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alábbiakat: 
21"-os 4:3 képarányú LCD monitorra hosszabb, mint 48 hónap 
24" 16: 10 képarányú LCD monitorra hosszabb, mint 24 hónap. 
Ajánlatkérő a jótállás idejére jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő, amelynek
mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 5%-a. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti módon bocsátható az ajánlatkérő rendelkezésére. 
A további feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) 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. 130. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)
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.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak 
hatálya alá esik. 
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) és c) 
pontjainak hatálya alá esik. 
Igazolási mód: 
-ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben és a Kbt. 
57.§ (1) bekezdés a) és c) pontokban foglalt kizáró okok fenn nem állását „közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
310/2011 (XII. 23.) Korm. rend.) 2-8. § és 10-11. § szerint köteles igazolni. 
Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
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általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés). 
A Kbt 57.§ (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint
igazolhatja az alábbiak szerint: 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) pontok
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok
hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát
is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) pontok szerinti
kizáró okok hatálya alá. 
A nyilatkozatok kapcsán ajánlatkérő hivatkozik a KDB 354/12/2009 sz. határozatára, amely
értelmében a kizáró okok fent nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladása
napjánál (jelen felhívás VI. 5) pontjában szereplő dátum) nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló
útmutatóira [KÉ 2014/57. szám (2014. május 16.)]. Az Útmutató elérhető a www.kozbeszerzes.hu
oldalon. 
Ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 7. § ban foglaltakra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

ad P1) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend 
14.§ (1) bekezdés c) pontja és (4) bekezdés alapján az eljárást megindító felhívás feladása napját 
megelőző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (1K méretű LCD monitorok 
szállítása ) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy 
az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
ad P2) a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bek. b) pontja 
alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható az 
ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámoló, kiegészítő mellékletek nélküli mérleg és eredmény kimutatás 
részének benyújtásával. 
Amennyiben valamely évre vonatkozóan a mérleg és az eredmény kimutatás a céginformációs 
szolgálat honlapján megtalálható, azokat az ajánlatban csatolni nem kell, tekintettel arra, hogy 
ebben az esetben azokat a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bek. b) pontja alapján az 
ajánlatkérő ellenőrzi. 
Amennyiben ajánlattevő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy 
ajánlattevő képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása szükséges a hirdetmény 
feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. 
Az ajánlatkérő a P1) és P2) pontok kapcsán egyaránt - figyelemmel a 2014. február 17. napján 
közzétett, az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjai IX. és X. pontjaiban 
foglaltakra - hivatkozik a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (2) bek.-ben foglaltakra. Ennek 
alapján a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel
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mértéke: nettó 30.000.000,- Ft. 
A Kbt. 55. § (4) bek. alapján az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlat esetén elegendő, ha a gazdasági-pénzügyi
helyzetre vonatkozó minimális követelményeknek egy közös ajánlattevő megfelel. 
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében. 
Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
P1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben
együttesen és összesen legalább nettó 45.000.000.-HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (1K méretű
LCD monitorok szállítása) tevékenységből származó árbevétellel. 
 
P2) ajánlattevőnek vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

ad M1) A Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján cégszerűen aláírt összefoglaló nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 3 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (1K méretű LCD monitorok) 
folyamatos üzemben működő, biztonságkritikus iparágban teljesített szállításairól legalább az 
alábbi tartalommal: 
• szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés (leszállított monitorok típusa és adott esetben a darabszáma) 
• az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva, 
• a sikeres átadás-átvétel időpontja(év/hónap/nap), és helye 
• 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, 
• valamint adott esetben csatolandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) szerint, a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolás. 
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, 
akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
részösszeget/mennyiségi adatot. 
ad M2.1 és M2.2) a Kbt. 55. § (1) bek. c) pontja és 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, leírása, ennek keretében a 
minőségbiztosítási tanúsítványok másolati példányának benyújtása. 
A Kbt. 55. § (4) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való 
megfelelés érdekében. 
Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben 
olyan, folyamatos üzemben működő, biztonságkritikus iparágban teljesített 1K méretű LCD 
monitorok szállítására vonatkozó egy szerződés keretében teljesített referenciával, amely vagy
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magában foglalt legalább 250 db 1K méretű LCD monitorok szállítását vagy legalább nettó
45.000.000 HUF értékű teljesítést. 
M2.1) nem rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2009, minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási, vagy azzal egyenértékű egyéb, külső szervezet által nem tanúsított 
minőségbiztosítási rendszerrel (intézkedéssel); 
M2.2) nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányatási rendszerrrel vagy azzal egyenértékű
környezetirányítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű egyéb, külső szervezet által nem
tanúsított 
környezetirányítási rendszerrel (intézkedéssel);

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt

 Meghívásos

 Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)

(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra
vonatkozó további információkat)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

 a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
részszempontok
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Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(igen válasz esetén)

 Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

/S - , dátum: (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/07/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt, a műszaki leírást közvetlenül elektronikus úton közzéteszi
az ajánlatkérő honlapján, elérési útvonal: http://www.hungarocontrol.hu/hu/kozbeszerzesek. Az
eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozó letöltse és a kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap
visszaküldésével a letöltést igazolja. A regisztrációs adatlapot e-mail útján a hc@szilioffice.hu
e-mail címre, vagy telefax útján a +36 14578041 telefax számra, dr. Kovács Péter Balázs nevére
címezve kell megküldeni. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén
elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - tölti le a
dokumentációt és ezt az előírt módon visszaigazolja az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2015/07/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2015/07/27 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00

(adott esetben) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18. VII. emelet.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bek.-ben meghatározott személyek lehetnek jelen. Az
ajánlatkérő külön értesítést nem küld. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § rendelkezései
irányadók.

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk: (adott esetben)

1) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetősségét teljes körben biztosítja, azzal, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerint, 
új gazdasági szereplő bevonása esetén - amennyiben e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás - nem rendel el újabb hiánypótlást. 
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. 
3) Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre 
bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 
4) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a dokumentációban foglaltak az irányadóak. 
Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban valamint adott esetben a 
kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania 2 példányban (1 papíralapú eredeti példányban és 1 pld, a papíralapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban [elektronikus adathordozón 
(CD/DVD)], jelszó nélkül olvasható de nem módosítható pdf. formátum). Amennyiben az eredeti, 
másolati (amennyiben ajánlattevő másolati példányt is benyújt) vagy elektronikus adathordozón 
benyújtott példányok között eltérés van, abban az esetben az Ajánlatkérő eredeti nyomtatott papír 
alapú példányt tekinti irányadónak. 
5) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a 
jelentkezőnek a ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). 
• Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak
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részét képező nyilatkozatokat (ideértve a meghatalmazásokat is) aláírták. 
• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni 
kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást. 
Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes 
cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás 
megindítását, azaz a felhívás feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a 
külföldi ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább 
a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban. 
A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban 
meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a 
nyilatkozattal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a jelentkező alvállalkozót kíván 
igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 
40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó). 
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. 
• A ajánlatban a ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell 
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint). 
• Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be ajánlatot, akkor 
ajánlatához csatolnia kell a konzorciumi megállapodást, amely legalább a következőket 
tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 
- a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre 
jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. 
6) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az átszámítás alapját az Európai Központi Bank által, az eljárást megindító felhívás 
feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát az Európai 
Központi Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő 
letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján 
érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek 
közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban csatolni 
szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első 
munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. 
7) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 
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8) Idegen nyelvű (nem magyar) dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt
az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven
készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az
ajánlatkérő a ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért
ajánlattevő a felelős. 
9) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti
vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garancia vállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló
nyilatkozat, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat). 
10) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie - a
Kbt. 165. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével. 
11) Az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidők tekintetében a helyi idő
(közép-európai idő) az irányadó. Az ajánlatkérő a 180-as telefonszám “Pontos idő” felhívásával
ellenőrzi azt. 
12) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti
elbánást. 
13) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását
követő napon kezdődnek. 
14) Ajánlattevőknek a monitorok esetén a dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott mértékű jótállást meghaladó mértékű jótállást kell vállalniuk. A vállalt jótállást
hónapokban kifejezve kell a 22. sz. melléklet szerinti szakmai ajánlatban megadni. 
15) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell készítenie a dokumentációban
meghatározott tartalomra, amelyet az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlattevő szakmai ajánlataként az
ajánlatkérő által kiadott táblázatot (annak “B” oszlopának kitöltésével) kell csatolnia. Az ajánlattevő
csatolja még a megajánlott eszköz gyártói propektusát, műleírását, fényképét. 
16) A nyertes Ajánlattevő köteles a Berendezéseket a DDP 1185 Budapest, Igló u. 33-35.,
Magyarország (Incoterms 2010) fuvarparitással, a Szerződés hatályba lépésétől számított 60
(hatvan) naptári napon belül szerződésszerűen leszállítani és átadni Ajánlatkérőnek. 
17) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3. pont M1) alpontban és kapcsolódó igazolási mód rovatban
használt „folyamatos üzemben működő, biztonságkritikus iparágban teljesített” kifejezés alatt a
következő iparágakat érti: 7/24 üzemben, azaz a hét minden napján, a nap 24 órájában működő;
területek: energetika, légiközlekedés, vasúti közlekedés. 
18) Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő valamennyi pénzügyi és gazdasági, valamint valamennyi
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt és ezek előírt igazolási módját a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján a
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. 
19) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

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):

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. § rendelkezései szerint.

VI.4.3) 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):

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/16 (nap/hónap/év)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fő utca 14-18.
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Város: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kovács Péter Balázs

Telefon: +36 302792902

E-mail: hc@szilioffice.hu

Fax: +36 14578041

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a
dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fő utca 14-18.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kovács Péter Balázs

Telefon: +36 30 2792902

E-mail: hc@szilioffice.hu

Fax: +36 14578041

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fő utca 14-18.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kovács Péter Balázs

Telefon: +36 302792902

E-mail: hc@szilioffice.hu

Fax: +36 14578041

Internetcím (URL):

I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:
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Ország:

--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség:

(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy: és között. Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/17/EK irányelv

Kategória száma [ 1]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások
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6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
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24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások

27

Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.
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