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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212168-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Meteorológiai műszerek
2015/S 117-212168

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

HungaroControl Zrt.
AK03208
Igló utca 33–35.
Címzett: Orosz János
1185 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12934513
E-mail: janos.orosz@hungarocontrol.hu
Fax:  +36 12934036
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.hungarocontrol.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Fő utca 14–18.
Címzett: dr. Torma Judit
1011 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 706114591
E-mail: judit.torma@szterenyi.com
Fax:  +36 14578041
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Fő utca 14–18.
Címzett: dr. Torma Judit
1011 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 706114591
E-mail: judit.torma@szterenyi.com
Fax:  +36 14578041
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Fő utca 14–18.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212168-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:janos.orosz@hungarocontrol.hu
www.hungarocontrol.hu
mailto:judit.torma@szterenyi.com
mailto:judit.torma@szterenyi.com
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Címzett: dr. Torma Judit
1011 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 706114591
E-mail: judit.torma@szterenyi.com
Fax:  +36 14578041

I.2) Fő tevékenység

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Repülőtéri meteorológiai rendszer (AWOS) cseréje.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 1185 Budapest, Igló u. 3335.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Repülőtéri meteorológiai rendszer (AWOS) cseréje.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38120000

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 beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
1 db komplett repülőtéri meteorológiai rendszer.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Befejezés 31.12.2015

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

mailto:judit.torma@szterenyi.com
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III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Biztosítás (szerződéstervezet 18.1.18.2.)
Nyertes ajánlattevő a munkaterületen semmilyen tevékenységet sem kezdhet meg addig, amíg a jelen
Szerződésben előírt biztosítások kockázatviselése el nem kezdődik. Nyertes ajánlattevő köteles a Rendszer
szállításának megkezdése előtt az előírt biztosítások fedezetigazolásának másolatát Ajánlatkérő részére átadni,
vagy a kockázatviselés fennállását más, Ajánlatkérő által előírt formában igazolni, illetve arról cégszerűen
nyilatkozni.
A biztosítás módozata: a Szerződés alapján teljesítendő tevékenységeket, továbbá mind a személyi
sérüléseket, mind az anyagi károkat lefedő felelősségbiztosítás, vagy egy összkockázatú szerelésbiztosítás
(EAR), mely magában foglal egy vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást. A biztosítás biztosítottja a nyertes
ajánlattevő és a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók. A felelősségbiztosítási rész minimális biztosítási
összege személysérüléses károk esetében: 1 000 000 EUR/káresemény, dologi károk esetében: 80 000 EUR/
káresemény, azzal, hogy a bekövetkezett valamennyi káresemény után fizetendő teljes éves összeg nem
haladhatja meg az 1 000 000 EUR.
A vagyontárgyak biztosítási összegének fedeznie kell a javítás költségét (ha az lehetséges) vagy a vagyontárgy
csereértékét (azaz hasonló új eszköz mindenkori áron számított értékét).
36 hónap jótállás
365 nap támogatás
Támogatásra vonatkozó késedelmi kötbér (szerződéstervezet 19.14.)
Amennyiben a Támogatási Időszak alatt a nyertes ajánlattevő elmulasztja megkezdeni a Rendszer kijavítását
a 19.13. pontnak megfelelően a nyertes ajánlattevőnek felróható okból kifolyólag, az ajánlatkérő jogosult
késedelmi kötbért követelni. A kötbér mértéke 500 EUR a késedelem minden egyes napjára számítva. A fenti
kötbér teljes összege nem haladhatja meg a 150 000 EUR (teljes összeg a Szerződés tekintetében).
Jóteljesítési biztosíték (szerződéstervezet 20.1) nyertes ajánlattevő a sikeres SAT jegyzőkönyv aláírásának
napjától legalább a
Jótállási Időszak lejártát követő 30 (harminc) napig érvényes jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Díj (Áfa
nélküli ellenszolgáltatás) 5 százalékával megegyező értékben ajánlatkérő részére
A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció részeként kiadandó szerződéstervezet tartalmazza.
A jóteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank
vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EUR. Ajánlatkérő előleget kivéve a Kbt. 131. § (1)
bekezdése szerinti esetet nem fizet.
Paritás: DAP (Incoterms 2010) fuvarparitás
A számlák kifizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással
történik a Ptk. 6:130. § (1) összhangban, a szerződésben meghatározott módon.
A Díj terhére az egyes meghatározott munkafázisok befejezését követően, az alábbi összegek kerülnek
megfizetésre nyertes ajánlattevő részére (szerződéstervezet 4.1. pont):
a. A Díj 10 %a fizetendő pro rata a Rendszer rendszertervének elkészülését igazoló jegyzőkönyv ajánlatkérő
részéről a teljesítés igazolására jogosult személy általi aláírását követően kiállított számla alapján. A
rendszertervnek a Szerződés 6.1.a pontja szerinti összes dokumentumot tartalmaznia kell.
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b. A Díj 20 %a fizetendő pro rata a Rendszer sikeres FATját (gyári átvételét) igazoló, az ajánlatkérő részéről
a teljesítés igazolására jogosult személy által aláírva, kettő példányának ajánlatkérő részére történő átadását
követően kiállított számla alapján.
c. A Díj 20 %a fizetendő pro rata a Rendszer átadásának és telepítésének befejezését igazoló jegyzőkönyv
ajánlatkérő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy általi aláírását követően kiállított számla
alapján.
d. A Díj 30 %a fizetendő pro rata a Rendszerre vonatkozó sikeres SAT (helyszíni átvétel) befejezését igazoló
jegyzőkönyv ajánlatkérő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy általi aláírását követően kiállított
számla alapján.
e. A Díj 20%a fizetendő a végleges átadásátvételi jegyzőkönyv ajánlatkérő részéről a teljesítés igazolására
jogosult személy általi aláírását követően kiállított számla alapján.
A fenti fizetési mérföldkövek a tárgyalás(ok) során módosulhatnak.
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 (nyertes ajánlattevő), mind az alvállalkozó
esetében alkalmazni kell.
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés szerint történik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A rendszernek meg kell felelnie az alábbi szabványoknak és
jogszabályoknak:
a. ICAO Annex 3 To The Convention On International Civil Aviation (Meteorological Service for International Air
Navigation)(up to the latest Amendment), és az abban foglalt hivatkozások, különösen:
i. ICAO Doc 8400 ICAO Abbreviations and Codes
ii. ICAO_Doc_8896_Manual_Of_Auronautical_Meteorological_Practice
iii. ICAO_Doc_9377_Manual_On_Coordination_btw_ATS,AIS_and_MET
iv. WMO No. 306 Manual on Codes
v. WMO No. 49 Technical Regulations
vi. WMO No. 386, Manual on the Global Telecommunication System.
vii. WMO No. 8 Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.
b. EN60204 Standard on Shock Hazard Protection
c. IEC623054 and NFPA780 Standards on Lightning Protection
d. 55011, 55015 and EN60215 Standards on EM Emission
e. XML/GML Standard ISO 19136
f. REGULATION (EC) No 552/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March
2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management network.

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
részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), 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 részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
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Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c) pontjainak hatálya
alá esik
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben és a
Kbt. 57.§ (1) bek. a), c) pontokban foglalt kizáró okok fenn nem állását 2. § 10. § rendelkezéseinek megfelelően
kell igazolnia.
A részvételre jelentkező a jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró
okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az 57. § (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában, a részvételre jelentkező választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c) pontjai szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c) pontjai 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. § a) és c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás
V.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolás módja
Részvételre jelentkező nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (repülőtéri
meteorológiai eszközök és/vagy rendszerek értékesítéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Követelmény
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (repülőtéri meteorológiai eszközök
és/vagy rendszerek értékesítéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 4
000 000 EUR összeget.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt összefoglaló
nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett a közbeszerzés
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tárgya (repülőtéri meteorológiai eszközök és/vagy rendszerek értékesítéséből) szerinti szállításairól legalább az
alábbi tartalommal:
— szállítás tárgya, olyan részletezettséggel amelyből megállapítható az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
— saját teljesítés %-os mértéke,
— a saját teljesítés értéke euróban meghatározva,
— a sikeres átadásátvétel időpontja,
— 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
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.
A Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
M1)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legalább az alábbi feltételeknek megfelelő
szállítási referenciával:
— legalább 2 db a referencia időszakban teljesített (sikeres SAT teljesült).,
— legalább 120 000 / év mozgásszámmal jellemezhető, legalább 2 futópályával rendelkező repülőtéren
telepített,
— tárgya: repülőtéri meteorológiai rendszer referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
belül megvalósítottnak, ha a rendszerátadás időpontja erre az időszakra esik. Folyamatosan teljesített szállítás
esetén ajánlatkérő csak a referencia időszakban teljesített szállítások értékét veszi figyelembe.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján csak
a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. §
(4) bekezdés).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében):
nem

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.7.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.7.2015 - 10:00

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

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
VI.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:
Az ajánlatkérő összhangban a Kbt. 91, § (1) bekezdés l) és m) pontjával, a tárgyalás lefolytatásának menetét,
az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait és az első tárgyalás tervezett időpontját, az eljárás második
ajánlattételi szakaszában kibocsátott ajánlattételi felhívásban rögzíti.
VI.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
X igen 0 nem
VI.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a részvételi szakaszban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében
rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével
kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, mintáját tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás IV.3.3.
pontjában feltüntetett határidő a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre
bocsátott kiegészítő iratok igénylésének határideje.
VI.3.2.3) Részvételi jelentkezések benyújtásának helye, határideje, részvételi jelentkezések felbontása
Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezéseiket munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a részvételi
jelentkezések benyújtásának utolsó napján 9:00 és 10:00 óra között nyújthatják be.
Részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 17.7.2015. 10:00
észvételi jelentkezések bontása: 17.7.2015. 10:00
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A bontáson jelenlevő személyek a IV.3.7. pontnak megfelelően.
Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 1418. VII. emelet)
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 14.8.2015. 
Jelen időpont a Kbt. 85. § (3) bekezdése alapján meghatározott tervezett időpont.
Az ajánlatkérő hamarabb is megküldheti az ajánlattételi felhívást a kiválasztott jelentkezők részére
VI.3.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 
X igen 0 nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak:
P1, M1
VI.3.4) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
VI.3.5. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)(4) bekezdése alapján kerül megindításra: 0 igen X nem
VI.3.6) További információk
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, valamint a kiegészítő iratokban
foglaltak az irányadók. 3. A részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott
kiegészítő iratokat az ajánlatkérő képviselője a részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben megnevezett
alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában az igénybejelentés során
megadott elektronikus levelezési címre email útján megküldve biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében
meghatározott módon. Igénybejelentés a judit.torma@szterenyi.com email címen tehető a részvételi határidő
lejártáig. Az igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással
kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint email címe.
4. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre
bocsátott iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
5. A jelentkezés benyújtásának formai követelményeire a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadóak. A
részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, a kiegészítő iratokban valamint adott esetben a kiegészítő
tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell jelentkezését 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 ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus
adathordozón benyújtott ajánlati példányok között eltérés van, ajánlatkérő a papír alapon benyújtott eredeti
példányt veszi figyelembe az értékelés során.
6. A jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell:
— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a jelentkezőnek
a jelentkezéséhez 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. §).
— A részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006.

mailto:judit.torma@szterenyi.com
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évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, aki(k) a jelentkezést, illetve annak részét képező
nyilatkozatokat (ideértve a meghatalmazásokat is) aláírták.
— Amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a részvételre jelentkező (közös jelentkezők),
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.
— A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező 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 (tájékoztatásul az ajánlattételi szakaszhoz) tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.
60. § (3) bekezdése szerint.
— A jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek 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 a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be részvételi
jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó
szándéknyilatkozatot (a konzorciumi megállapodást majd az ajánlattételi szakaszban, az ajánlathoz kell
csatolni),
7. A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot euróban (EUR) kell megadni, a jelentkezések
összehasonlíthatósága érdekében. A nem euróban (EUR) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az
átszámítás alapját az EKB által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok
képezik.
Amennyiben valamely devizát a Európai Központi Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott
devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító
felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
8. Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem
tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben
a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3)
bekezdésének alapján.
9. 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.
10. Nem magyar vagy angol nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az ettől eltérő nyelvű dokumentummal
együtt annak felelős magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy
az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar vagy angol nyelven készült, illetve felelős magyar
vagy angol fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések
bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a jelentkező a felelős.
Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
15.6.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

