ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001641222019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

"Távhőszolgáltatás beszerzése”

Ajánlatkérő
neve:

Neumann János Egyetem

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Neumann János Egyetem

Postai cím:

Izsáki Út 10

Város:

Kecskemét

HU331

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Kolek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kolek.karoly@uni-neumann.hu

EKRSZ_3853569
7

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

6000

Ország:

Magyarország

Károly
+36 76501984

+36 76501979

Fax:

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

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Kiss

kozbeszerzes.
meditkonzult@meditkonzult.hu

Telefon:

EKRSZ_3182957
3

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 17807811

Fax:

+36 17978719

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

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi szervezet

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.2) Fő CPV-kód:
09324000-6

II.1.3) A szerződés tárgya:

"Távhőszolgáltatás beszerzése”

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki leírás:
Távhő szolgáltatás helye:
6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz: 3963
Intézmény neve:
Neumann János Egyetem Lővei Klára Kollégiuma
Fűtött légtér:
7.740 lm3
Maximális létszám:
250 fő
Lekötött hőteljesítmény:
300 kW
Éves tervezett hőfogyasztás:
2.200 GJ + 15% opció (ideértve a fűtési és a melegvíz előállításához szükséges hőfogyasztást is)
Melegvíz ellátás:
1,5 – 2,5 GJ/nap
Fűtőközeg:
forróvíz
Csatlakozási pont:
A hőszolgáltató kompakt blokk szekunder oldali kilépő csonkján elhelyezett első elzáró
A távhő ellátás DN80 előre hőszigetelt acél csővezetékkel, a kollégium földszintjén kialakított hőközpontban elhelyezett kompakt
hőszolgáltató blokkal történik. A fűtést és melegvízellátást külön lemezes hőcserélőkön keresztül, távkapcsolású, öntanuló,
programozható szivattyúkkal, szabályozó, elzáró és biztonsági szerelvényekkel összeépített blokk biztosítja. A fűtés és melegvízellátás
külön hőmennyiségmérővel ellátott.
A hőmennyiségmérők előírás szerinti hitelességéről, meghibásodás esetén javításáról az Ajánlattevő köteles gondoskodni. A
mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombák épségéről, valamint a mérőberendezések állagmegóvásáról az Ajánlatkérő köteles
gondoskodni.
A fűtési szabályozás időjáráskövető vezérléssel van ellátva.
A távhőszolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie (különösen az átmeneti évszakokban) a Felhasználó által megadott napi néhány órás
korlátozott fűtési szolgáltatásra. Ezen igényét Felhasználó legalább 3 nappal korábban köteles a Távhőszolgáltató diszpécserének
bejelenteni.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007. (XII.20.) rendelete alapján a
távhőszolgáltató a csatlakozási ponton legalább annyi hőenergiát köteles szolgáltatni, amennyi az üzemképes felhasználói
berendezések rendeltetésszerű működése mellett a vonatkozó építésügyi ágazati szabvány szerinti belső hőmérsékletek biztosításához
szükséges, azaz
Mosdó-, zuhanyozó esetén +24 °C;
hálószoba esetén +22 °C;
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igazgatási és szociális helyiségek, közlekedő, konyha, illemhelyek esetén +20 °C;
aula esetén +18 °C.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 56. § (2) bekezdése alapján a felhasználói hőközpontot és a hőfogadó állomást,
valamint az összekötő vezetéket magában foglaló helyiség, épületrész használatáért a vagyonkezelő a távhőszolgáltatótól térítésre
nem tart igényt.
A Felek közötti jogviszonyra, valamint a megkötendő szerződésre az alábbi jogszabályok az irányadók:
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet,
•
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007. (XII.20.) számú rendelete,
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
•
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, és 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet
•
az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
•
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet),
•
a Távhőszolgáltató üzletszabályzata és az általános szerződési feltételek

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz.: 3963
NUTS: HU331

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt hőszolgáltatás
jellegére tekintettel a beszerzés nem osztható és indokolatlan a részekre bontás.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Távhőszolgáltatás beszerzése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
09324000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés helye:

6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz.: 3963
NUTS: HU331

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki leírás:
Távhő szolgáltatás helye:
6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.
Hrsz: 3963
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Intézmény neve:
Neumann János Egyetem Lővei Klára Kollégiuma
Fűtött légtér:
7.740 lm3
Maximális létszám:
250 fő
Lekötött hőteljesítmény:
300 kW
Éves tervezett hőfogyasztás:
2.200 GJ + 15% opció (ideértve a fűtési és a melegvíz előállításához szükséges hőfogyasztást is)
Melegvíz ellátás:
1,5 – 2,5 GJ/nap
Fűtőközeg:
forróvíz
Csatlakozási pont:
A hőszolgáltató kompakt blokk szekunder oldali kilépő csonkján elhelyezett első elzáró
A távhő ellátás DN80 előre hőszigetelt acél csővezetékkel, a kollégium földszintjén kialakított hőközpontban elhelyezett kompakt
hőszolgáltató blokkal történik. A fűtést és melegvízellátást külön lemezes hőcserélőkön keresztül, távkapcsolású, öntanuló,
programozható szivattyúkkal, szabályozó, elzáró és biztonsági szerelvényekkel összeépített blokk biztosítja. A fűtés és melegvízellátás
külön hőmennyiségmérővel ellátott.
A hőmennyiségmérők előírás szerinti hitelességéről, meghibásodás esetén javításáról az Ajánlattevő köteles gondoskodni. A
mérőberendezés bontatlanságát biztosító plombák épségéről, valamint a mérőberendezések állagmegóvásáról az Ajánlatkérő köteles
gondoskodni.
A fűtési szabályozás időjáráskövető vezérléssel van ellátva.
A távhőszolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie (különösen az átmeneti évszakokban) a Felhasználó által megadott napi néhány órás
korlátozott fűtési szolgáltatásra. Ezen igényét Felhasználó legalább 3 nappal korábban köteles a Távhőszolgáltató diszpécserének
bejelenteni.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007. (XII.20.) rendelete alapján a
távhőszolgáltató a csatlakozási ponton legalább annyi hőenergiát köteles szolgáltatni, amennyi az üzemképes felhasználói
berendezések rendeltetésszerű működése mellett a vonatkozó építésügyi ágazati szabvány szerinti belső hőmérsékletek biztosításához
szükséges, azaz
Mosdó-, zuhanyozó esetén +24 °C;
hálószoba esetén +22 °C;
igazgatási és szociális helyiségek, közlekedő, konyha, illemhelyek esetén +20 °C;
aula esetén +18 °C.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 56. § (2) bekezdése alapján a felhasználói hőközpontot és a hőfogadó állomást,
valamint az összekötő vezetéket magában foglaló helyiség, épületrész használatáért a vagyonkezelő a távhőszolgáltatótól térítésre
nem tart igényt.
A Felek közötti jogviszonyra, valamint a megkötendő szerződésre az alábbi jogszabályok az irányadók:
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
•
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet,
•
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007. (XII.20.) számú rendelete,
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
•
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, és 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet
•
az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
•
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet),
•
a Távhőszolgáltató üzletszabályzata és az általános szerződési feltételek

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Ajánlati ár (nettó HUF/év)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
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rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
48

Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:
Éves tervezett hőfogyasztás:

2.200 GJ + 15% opció (ideértve a fűtési és a melegvíz előállításához szükséges hőfogyasztást is)

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

Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni.
- Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg
tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének
bemutatásáról
- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
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igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a
részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során
következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított három év alatt befejezett, 6 év alatt
megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap);
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét;
— szállítás tárgyát és mennyiségét;
— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben
megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21/A §, illetve a 23. § foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé
számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan biztosított,
összesen legalább 6000 GJ mennyiségű távhőenergia szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette
Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért alkalmaz.

A szerződésszegésre valamint annak következményeire a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 49-51. §-aiban
foglaltak az irányadók. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
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III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Felhasználónak az alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően előre, míg a hődíjat a tárgyhónapot követően
utólag, a Távhőszolgáltató által kiáltott számla alapján átutalással kell kiegyenlítenie.
A távhőszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül kell megfizetni a Távhőszolgáltató
számláján megjelölt bankszámlaszámra. Fizetési késedelem esetén a mindenkori Ptk. előírásai szerinti késedelmi kamatot a
Távhőszolgáltató felszámíthatja.
A Távhőszolgáltató naptári havonta egy számlát állít ki, mely magában foglalja a Felhasználó által fizetendő, a 3.5. pontban
meghatározott díjakat és költségeket.
A Felhasználó a havi teljesítést a számla a kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül banki átutalással köteles fizetni.
A Felhasználó kötelezettséget vállal a távhőszolgáltatási díj határidőben történő kiegyenlítésére.
A Távhőszolgáltató tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak, továbbá a b) pont alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban saját forrásból kerül finanszírozásra.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései
irányadóak.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Nem
Nem

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

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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Nem

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

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.01.24

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.01.24

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1.
Formai előírások: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező
dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell
elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő
aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra
létrehozott blokkokban.
2.
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. §
(1) bekezdés)
3.
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
3.1.

az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;

Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései
figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
3.2.
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3.3.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre
vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan.
4.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges! A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján 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. A Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően az okiratnak
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tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Felhívjuk a
figyelmet az EKRr 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra: ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan
gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben
előzetesen rögzítette!
5. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a Kbt.
35. § (2a) bekezdésének megfelelően, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdés rendelkezéseit.

8.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
9.
Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató
megismeréséről szóló nyilatkozatot.
10.
A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az
irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR karakterkorlátra tekintettel nem tartalmaz minden
információt. A részletes felhívást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.01.13
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(A rendszer automatikusan tölti)

