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I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
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Eljárást megindító felhívás

1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Neumann János Egyetem
Székhely:
Tel:
Fax:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
Email:
Honlap:
2.

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
76/501-984
76/501-979
Finta Zita kancellár
dr. Weltsch Zoltán
weltsch.zoltan@gamf.uni-neumann.hu
uni-neumann.hu/kezdolap

Ajánlatkérő nevében eljár:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Székhely:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:

3.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
+36-1/7807811
+36-1/7978719
kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu
dr. Kiss Balázs, ügyvezető

A választott eljárás

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1)
bekezdés alapján a Kbt. Harmadik része szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt
közbeszerzési eljárást kezdeményez.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe
véve fog eljárni.
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye
és pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat készít.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen és
térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra a https://ekr.gov.hu/ linken mindazon gazdasági
szereplő részére, akiket az Ajánlatkérő ajánlattételre fel kíván hívni.
A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak.

5.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
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"Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében
6. A beszerzés tárgya és mennyisége:
"Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "

1. rész "Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fékés segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt
keretében " – extrúder
CPV: 42994000-0 Gépek gumi vagy műanyag megmunkálására
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
A berendezés azonos irányban forgó szegmensekből felépíthető ikercsigával rendelkezzen. A modulok
változtatása tegye lehetővé a nyíró- gyúró funkciók változtathatóságát. A csigaátmérője legalább 24
mm legyen. Az extrúder henger legyen felnyitható. Az L/D arány legalább 40 legyen. A henger és a
csiga felületi keménysége (legalább 59 HRC) tegye lehetővé a legalább 350 °C-os működést. A
hengermodulok hűthetők és fűthetők legyenek. A csigafordulatszám maximális értéke érje el a 600
1/min értéket. A csigahajtás rendelkezzen túlterhelés védelemmel. Tegyen lehetővé gáztalanítást. Az
adagolóban a komponensek keverésére legyen lehetőség, és az adagolók gyors tisztítása is szükséges.
A berendezéshez legyen szerszám az extrudátum alakadására (granuláláshoz), törőlemez és szűrő az
ömledékáram szabályozására valamint szűrésére. A berendezés legyen ellátva az ömledék
nyomásának és hőmérsékletének mérésére, valamint a fontosabb paraméterek kijelzésére.
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.

2. rész „Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fékés segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – spektrométer
CPV: 38433000-9 Spektrométerek
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Fourier transzformációs infravörös spektrométer
A berendezés szerkezetvizsgálati célokat kell szolgáljon, amellyel polimer alapanyagok, polimer
keverékek, polimer mátrixú kompozitok továbbá különböző kaucsukok, belőlük készült
nyerskeverékek és gumik vizsgálhatók.
A berendezés legyen alkalmas mérésre 7800 cm-1 – 350 cm-1 spektrális tartományban, legalább 0,7
cm-1 spektrális felbontással. Az optikai rendszer legyen inert gázzal öblíthető. Legyen képes
egyidejűleg két detektor befogadására, amelyek szoftveresen vezérelhetők legyenek. A jel/zaj viszony
legalább 25 000 : 1.
Rendelkezzen automatikus tartozékfelismerő rendszerrel és beépített validációs hardverrel.
Rendelkezzen USB kommunikációval számítógéphez. A szoftver legyen kompatibilis Windows 10
Pro 64 bit-es operációs rendszerrel. A szoftver a készülékvezérlés és adatgyűjtés mellett rendelkezzen
validációs szoftverkomponenssel és szoftveres vízgőz és széndioxid kompenzációval. Legyen
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kvantitatív analizáló program, kereső szoftvercsomag több mint 10 000 spektrumot tartalmazó
spektrumkönyvtárral és saját spektrumépítési lehetőséggel.
A mérés utáni spektrum korrekciók elvégzése legyen automatizálható és valós idejű spektrum
megjelenítés közben legyen lehetőség a valós idejű spektrum korrekciójára is.
Az ATR egység rendelkezzen LCD képernyővel, amelyen a minta mérés közben is megfigyelhető. A
mérési felület legalább 1,7 mm átmérőjű legyen. A használható hullámhossz-tartomány: legalább 14
000 – 500 cm-1, alkalmazható nyomás: legalább 380 N/cm2. Rendelkezzen flexibilis fém nyomófejjel.
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.

3. rész „Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fékés segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – alapanyagok
CPV: 44832000-1 Oldószerek
42670000-3 Szerszámgépek alkatrészei és tartozékai
19500000-1 Gumi- és műanyag termékek
24951400-9 Vegyileg módosított zsírok és olajok
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Laboratóriumi eszközök, vegyszerek
•
50 doboz 100 darabos gumikesztyű M méret
•
50 doboz 100 darabos gumikesztyű L méret
•
50 doboz 100 darabos gumikesztyű XL méret
•
10 tekercs univerzális pH papír
•
50 csomag papírvatta
•
20 l mosogatószer
•
5 l súrolószer
•
20 db kémcsőmosó kefe (a két legkisebb méret 10-10 db)
•
20 l jégecetsav
•
60 db fémcsipesz
•
60 db fém spatula (keskeny fejű)
•
30 db fém vegyszeres kanál
A nanokompozitok vizsgálatokhoz szükséges próbatestek előállításához különböző fémek
(szerszámok kialakításához), megmunkáló szerszámok és műanyagok.
1. ISO 3167 szerinti többcélú próbatest (ISO 294-1 A típusú): piskóta alakú próbatestek készítéséhez:
2 fészkes Z-beömlőcsatornájú, a fröccsöntött mintadarab súlya: ~25-30g. 2. ISO 294-3 D2 típusú:
négyzet alakú próbatesthez: 2 fészkes, Mérete: 60 X 60, vastagsága 2 mm, a fröccsöntött mintadarab
súlya: ~20-25 g. A szerszám legyen egy ömledék nyomásmérővel ellátva. 3. ISO 294-3 D1 típusú:
négyzet alakú próbatest: Mérete: 60 X 60, vastagsága: 1mm, 4. Spirálszerszám: a polimer ömledék
folyóképességének meghatározására. A fröccsöntött mintadarab súlya: ~15-20g. A szükséges
hidegcsatornás fröccsöntő szerszám általános elvárásai: - A hőre lágyuló műanyag próbatestek
fröccsöntési paramétereit az ISO 294 szabvány szerint az A, D1 és D2 típusú próbatestekre
vonatkozóan alkalmazzuk. A szerszámok próbatest típustól függően kettő vagy négyfészkes
kialakításúak. - A szerszámlapok méretének meghatározásánál kérjük figyelembe venni, hogy az
összes kért szerszám cserélhető betétes kialakításúak legyen, hogy a fröccsöntés közben leállás és
különösebb szerelési munkák nélkül a kezelő személyzet könnyen tudja cserélni a betéteket. - A
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szerszámlapok esetében a hűtőrendszert úgy kell megtervezni, hogy a működési körülmények alatt a
fészek felületén lévő tetszőleges pont és bármelyik lap között a hőmérséklet-különbség kisebb legyen,
mint 5°C. - A szerszámlapokon a hűtővíz bevezetése gyorscsatlakozókkal legyen megoldva, mely
segítse a szerszámlapok könnyű cseréjét. - A kidobócsapok a próbatestek vizsgálati területein kívül
essenek. (az A típus piskóta alakú próbatestek pereménél, a D típusú szerszámoknál a 60mm-es
négyszögleten kívül.) - Jelölést kérünk kialakítani az egyedi fészkekben a vizsgálati területen kívül. A szerszámok felülete polírozott kialakítású legyen, a polírozás iránya feleljen meg annak az iránynak,
amelyben a próbatest a terhelés alatt elhelyezkedik a vizsgálat során. - A beömlő csonk átmérője a
fúvóka oldalon legalább 4 mm legyen. - A beömlő csonk kúpossági szöge 10°és 30°között legyen. A
fészeknek 1°-nál nem nagyobb kúpossági szöge legyen a szakító próbatest peremeinek területét
kivéve, ahol a kúpossági szög ne legyen nagyobb, mint 2°. - A fröccsorr lekerekítési szögéhez és
átmérőjéhez kérjük a beömlőcsonkot alakítani. - Alámetszett kialakítású kihúzómag azért, hogy a
próbatest a mozgó részen maradjon.
A fröccsszerszám kétfészkes Z beömlőcsatornás kialakítású legyen.
Főbb fészekméretek:
- mélység: 4,0-4,2 mm
- a központi metszet szélessége: 10,0-10,2mm
- A beömlő csatorna-rendszernek a szélessége és a magassága (vagy az átmérője) legalább 5 mm
legyen. A beömlő csatorna rendszernek meg kell felelnie az ISO 294:1 szabványnak.
- A fészkek legyenek az 2. ábra szerint egyvégű gáttal ellátva.
- A gát magassága legalább kétharmada legyen a fészekmagasságnak, és a gát szélessége egyezzen
meg a fészekével annál a pontnál, ahol a gát a fészekhez csatlakozik. A gát kialakításnak meg kell
felelnie az ISO 294:1 szabványnak.
- A gát olyan rövid legyen, amennyire lehetséges és semmiképpen ne haladja meg a 3 mm-t.
Nanaoanyagok keveréséhez szükséges oldószerek
•
metanol, laboratóriumi célra, 30 liter
•
aceton, laboratóriumi célra, 50 liter
•
laboratóriumi benzin, 20 liter
•
motorolaj, szintetikus, 20 liter
•
eltil-acetát, laboratóriumi célra, nagy tisztaságú, 30 liter
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.

4. rész „Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fékés segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – fogyó anyagok
CPV:

14320000-0 Ásványi vegyi alapanyagok
24327000-2 Különféle szerves vegyi anyagok
33790000-4 Laboratóriumi, egészségügyi vagy gyógyszerészeti üvegáru

Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
A gumiipari alapanyagok:
•
NBR, 10 kg
•
ECO, 5 kg
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•
•
•
•
•

CO, 5 kg
ACM, 5 kg
CR, 5 kg
PVMQ, 10 kg
nanoanyag tartalmú mesterkeverék, 0,2 kg.

Stabizitátorok
•
UV stabilizátor 3 kg.
•
Töltő- és erősítő anyagok 3 kg.
A kísérletekhez szükségesek vegyszerek
•
ásvány- és szintetikus olajok, 15-15 liter
•
hidraulika és fékfolyadékok, 10 liter
Polimer alapanyagok.
•
PA-6, 100 kg
•
PA-6.6, 100 kg
•
PBT, 100 kg
•
PET, 100kg
Laboratóriumi fogyóeszközök
•
DSC mintatartó: 100 db
•
8 ml-es titráló üveg: 200 db
•
8 ml-es titráló üveghez szeptummal ellátott csavaros kupak: 500 db
•
1ml térfogatú méregpipetta: 40 db
•
2ml térfogatú méregpipetta: 40 db
•
25 ml főzőpohár: 60 db
•
50 ml főzőpohár: 60 db
•
automata pipetta fej: 1000 db
•
PP 125 ml folyadék flakon csavaros kupakkal: 20 db
•
PP 250 ml folyadék flakon csavaros kupakkal: 30 db
•
PP 500 ml folyadék flakon csavaros kupakkal: 30 db
•
PP tárolóedény csavaros kupakkal 150 ml: 700 db
•
PP tárolóedény csavaros kupakkal 240 ml: 500 db
•
porflakon csavaros kupakkal HDPE 100 ml : 50 db
•
porflakon csavaros kupakkal HDPE 250 ml : 50 db
•
porflakon csavaros kupakkal HDPE 500 ml : 50 db
•
folyadékflakon csavaros kupakkal HDPE 100 ml : 50 db
•
petri csésze 60/54 mm, 15 mm magas: 30 db
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.
7.

A teljesítés határideje:

1.
2.
3.
4.

rész vonatkozásában: a szerződés aláírásának napjától számított legkésőbb 200 nap.
rész vonatkozásában: a szerződés aláírásának napjától számított legkésőbb 3 hónap.
rész vonatkozásában: a szerződés aláírásának napjától számított legkésőbb 4 hónap.
rész vonatkozásában: a szerződés aláírásának napjától számított legkésőbb 4 hónap.
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A Vevő valamennyi rész vonatkozásában előteljesítést elfogad.
8.

A teljesítés helye valamennyi rész vonatkozásában:
Neumann János Egyetem
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
NUTS: HU331

9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettsége:
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
Késedelmi kötbér (valamennyi rész vonatkozásában):
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít,
az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap. Amennyiben a
késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a
10 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és
a meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér (valamennyi rész vonatkozásában):
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a
teljes nettó szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési
kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér
alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért
követelni.
Meghiúsulási kötbér (valamennyi rész vonatkozásában):
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős –
meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Jótállás (I. és II. rész vonatkozásában)
Az I. és II. rész vonatkozásában átadás-átvételtől számított minimum
12 hónap.
A többletjótállás értékelési szempont.

10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei (valamennyi rész vonatkozásában):
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire.
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A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak.
Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja az ellenszolgáltatásának 10 %-ának
megfelelő mértékű előleg igénybe vételét.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (GINOP-2.2.1-15-2017-00077).
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban az (GINOP-2.2.1-15-2017-00077)
azonosítószámú projektből kerül finanszírozásra.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
Igen. Az ajánlattevő valamennyi részre tehet ajánlatot
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
A tárgyi közbeszerzési eljárás III-IV. részének vonatkozásában az ajánlatok elbírálásának szempontja
a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár.
A Kbt. 76. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját, mert igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás I. és II. részének esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok szerinti értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati részszempontok és azok
súlyszámai:
Részszempont
Súlyszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
80
2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap - max. 12
20
hónap)
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A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont.
A részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80 (valamennyi rész vonatkozásában)
Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A pontozás módszere:

P=

A legjobb
---------- ( P max – P min ) + P min
A vizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap - max. 12 hónap) – (1. és a 2. rész
vonatkozásában)
A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:

P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax  P min   Pmin

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő előírja, hogy a jótállás esetén a kötelező minimum vállalás 12 hónap, az ezt meghaladó
időtartam kerül értékelésre. A 12 hónapot elérő, vagy azt meghaladó többletjótállási időtartam
megajánlása a maximális 10 ponttal kerül értékelésre. Amennyiben Ajánlattevő nem vállal
többletjótállást, 0 pontot kap.
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A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletet kérjük feltüntetni.

14. A kizáró okok:
14.1. Kizáró okok:
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.

14.2.

A kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és az adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. §
(2) bekezdése tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
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.
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.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
15. Alkalmassági követelmények:
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Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak, melyek fennállását a
nyertes ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles
igazolni.
Az ajánlattevő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt egyik rész vonatkozásában
sem.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők műszaki-szakmai
alkalmasságának megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevők műszaki-szakmai
alkalmasságának minimum követelménye(i):

Valamennyi rész vonatkozásában:

Valamennyi rész vonatkozásában:

M/1.

M/1.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének
b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet.
21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján
csatolnia kell a beszerzendő áru leírását,
amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására
igazolni kell.

Az ajánlattevő alkalmas, ha a megajánlott
termék a termékleírás alapján a felhívás 6.
pontjában (a közbeszerzés mennyisége) foglalt
termékek specifikációinak mindenben megfelel.

Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása alkalmassági követelményeknek megfelelés és a
kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) kizáró okok fenn nem állása igazolásának
bekezdéseire.
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési
eljárásban
az
EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,
hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e
az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,
hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból
álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
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érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben
foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7)
bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében
az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült
kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a
részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány
rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti (külön) felhívására köteles
benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e §
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a
bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
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szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
Ajánlatkérő a számítási hiba esetén a Kbt. 71. § (11) bek. szerint jár el, azzal az eltéréssel, hogy ha az
ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték,
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan
teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

17. Ajánlattételi határidő:
https://ekr.gov.hu
EKRr. 15. §, 16. §
Az EKRr 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az EKRr 16. § (1) alapján Az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak
az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján
igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKRr 22. § (2) bekezdés] az
ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában
összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar
folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább
huszonnégy óráig nem elérhető.
A Kbt. 52. § (4) bekezdésén túl az EKRr 16. § (1) bek. szerinti esetben ajánlatkérő az ajánlattételi
határidőt meghosszabbítja az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A meghosszabbítás esetén Ajánlatkérő megfelelő időt, de
legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két napot biztosít. Ha a
módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az
ajánlat benyújtására.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR
működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője
tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a
hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap.
18. Az ajánlat benyújtásának címe:
https://ekr.gov.hu
Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
19. Az ajánlattétel nyelve:
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Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának, ideje:
Az EKR-ben rögzítettek szerint.
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint
végzi.
Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az EKRr 15. § (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR
végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az EKRr 15. § (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére.
23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett
időpontja
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a Kbt.
79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés
szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 131. §
(8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt
napos időtartam lejártáig.
24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
25. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
Igen. GINOP-2.2.1-15-2017-00077
26. Egyéb információk:
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1.

Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan
támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó:
(1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott
dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a
nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem
követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott
nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a
csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
(3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír
alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.
(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő,
hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

2.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdése vonatkozásában, hogy
amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható,
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra
felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető
meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
figyelemmel kell eljárni. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum
eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem
olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához
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és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
3.

13. § (1) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet
vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő
esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az
ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem
alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell
tekinteni.

4.

Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell
tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).

5.

Ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az
ajánlathoz csatolni:
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).
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. 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.
Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük
ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.

6.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

7.

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

18

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. Az EKRr 13. § (4) bekezdésének megfelelően az
okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban
csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés rendelkezései alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk.
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
8.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

9.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 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 fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel. Ebben az esetben nyilatkozat csatolandó az okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. felelős
fordításáról.
Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl
elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.

10. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
eljárást megindító felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján,
árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll
kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást az EKRr 13. § (3) 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
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megjelölését.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárást megindító felhívás 15. pontjában foglalt
műszaki-szakmai alkalmasság feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban lettek meghatározva.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bek.).

16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben
foglaltak szerint jár el.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt
Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő
mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben
szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék
egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. A költségvetésben fel kell
tüntetni a megajánlott termék nevét, típusát, gyártóját, származási helyét.
20. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
21. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
27. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: https://ekr.gov.hu
Neumann János Egyetem
képviseletében
Meditkonzult Kft.
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II.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
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Közbeszerzési dokumentumok
a
"Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdés
szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: EKRr) alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban:
EKR) igénybevételével, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljáráshoz

1.

Az eljárás általános feltételei
1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a
továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban:
„Ajánlatkérő”).
1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint
ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a
továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel
kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.
1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a közbeszerzési dokumentumok
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található
tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy
elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a közbeszerzési
dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megadott műszaki leírásnak.
1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:



ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból a hiánypótlást követően
sem felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden
követelménynek.

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében
készítette.
1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az EKR-ben rendelkezésre
bocsátott elektronikus űrlapok kitöltésével, illetve a jelen Közbeszerzési
dokumentumok
mellékleteként
átadott
nyilatkozatminták
és
iratminták
alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen
azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben saját eltérő
mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik.
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1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az
ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.
1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum
csatolása nem szükséges vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket,
hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns) megjelölést szíveskedjenek
feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).

2.

3.

4.

Kiegészítő tájékoztatás
2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt – kizárólag az
EKR rendszeren keresztül..

2.2.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben
megérkezzen.

2.3.

A kiegészítő tájékoztatást azon ajánlattevőknek küldi meg, akik az eljárásra
érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.

2.4.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi
határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő,
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.

Teljesség és pontosság
3.1

Az ajánlattevő felelős azért, hogy a letöltés során ellenőrizze a Közbeszerzési
dokumentumok és elektronikus űrlapok tartalmának teljességét.

3.2

Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az
ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését.

Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.

5.

Ajánlati kötöttség
5.1. A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.
5.2. Ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához,
figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is.

6.

Több változatú (alternatív) ajánlat
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
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Tájékoztatás

7.
7.1.

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a
Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni.
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: (1) 336 - 7843
Fax: 336 – 7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

7.2. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
7. 3. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
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 tényleges tulajdonosnak minősül:
a)
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,
vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

24

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik,
d)
alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha
a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár.
8. Közös ajánlattétel
8.1 Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem
módosítható.
8.2. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
8.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a
közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
8.4. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
8.5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 35. § (3) bekezdése).
Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást
(konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, megjelöli azon ajánlattevőt, aki a
közbeszerzési eljárásban képviselőként a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges
felelősséget vállalnak.
9.

Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
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Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot
és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme
is csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

10.

Formai követelmények
A Felhívás 26.1 pontjában meghatározottak szerint.

11.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más
nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.

12.

Az ajánlatok bírálata

A tárgyi közbeszerzési eljárás III-IV. részének vonatkozásában az ajánlatok elbírálásának szempontja
a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár.
A Kbt. 76. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját, mert igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás I. és II. részének esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan
szempontok szerinti értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati részszempontok és azok
súlyszámai:
Részszempont
Súlyszám
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
80
2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap - max. 12
20
hónap)
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont.
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A részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80 (valamennyi rész vonatkozásában)
Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A pontozás módszere:

P=

A legjobb
---------- ( P max – P min ) + P min
A vizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap - max. 12 hónap) – (1. és a 2. rész
vonatkozásában)
A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:

P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax  P min   Pmin

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő előírja, hogy a jótállás esetén a kötelező minimum vállalás 12 hónap, az ezt meghaladó
időtartam kerül értékelésre. A 12 hónapot elérő, vagy azt meghaladó többletjótállási időtartam
megajánlása a maximális 10 ponttal kerül értékelésre. Amennyiben Ajánlattevő nem vállal
többletjótállást, 0 pontot kap.
A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletet kérjük feltüntetni.
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13.

Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti, illetve a szerződésben
biztosítékot nem követel meg.

14.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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
Késedelmi kötbér (valamennyi rész vonatkozásában):
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít,
az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap. Amennyiben a
késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a
10 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és
a meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér (valamennyi rész vonatkozásában):
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a
teljes nettó szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési
kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér
alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért
követelni.
Meghiúsulási kötbér (valamennyi rész vonatkozásában):
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős –
meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Jótállás (I. és II. rész vonatkozásában)
Az I. és II. rész vonatkozásában átadás-átvételtől számított minimum
12 hónap.
A többletjótállás értékelési szempont.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
1.
rész "Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős
fék- és segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – extrúder
CPV: 42994000-0 Gépek gumi vagy műanyag megmunkálására
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
A berendezés azonos irányban forgó szegmensekből felépíthető ikercsigával rendelkezzen. A
modulok változtatása tegye lehetővé a nyíró- gyúró funkciók változtathatóságát. A
csigaátmérője legalább 24 mm legyen. Az extrúder henger legyen felnyitható. Az L/D arány
legalább 40 legyen. A henger és a csiga felületi keménysége (legalább 59 HRC) tegye
lehetővé a legalább 350 °C-os működést. A hengermodulok hűthetők és fűthetők legyenek. A
csigafordulatszám maximális értéke érje el a 600 1/min értéket. A csigahajtás rendelkezzen
túlterhelés védelemmel. Tegyen lehetővé gáztalanítást. Az adagolóban a komponensek
keverésére legyen lehetőség, és az adagolók gyors tisztítása is szükséges. A berendezéshez
legyen szerszám az extrudátum alakadására (granuláláshoz), törőlemez és szűrő az
ömledékáram szabályozására valamint szűrésére. A berendezés legyen ellátva az ömledék
nyomásának és hőmérsékletének mérésére, valamint a fontosabb paraméterek kijelzésére.
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.
2.
rész „Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős
fék- és segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – spektrométer
CPV: 38433000-9 Spektrométerek
Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Fourier transzformációs infravörös spektrométer
A berendezés szerkezetvizsgálati célokat kell szolgáljon, amellyel polimer alapanyagok,
polimer keverékek, polimer mátrixú kompozitok továbbá különböző kaucsukok, belőlük
készült nyerskeverékek és gumik vizsgálhatók.
A berendezés legyen alkalmas mérésre 7800 cm-1 – 350 cm-1 spektrális tartományban,
legalább 0,7 cm-1 spektrális felbontással. Az optikai rendszer legyen inert gázzal öblíthető.
Legyen képes egyidejűleg két detektor befogadására, amelyek szoftveresen vezérelhetők
legyenek. A jel/zaj viszony legalább 25 000 : 1.
Rendelkezzen automatikus tartozékfelismerő rendszerrel és beépített validációs hardverrel.
Rendelkezzen USB kommunikációval számítógéphez. A szoftver legyen kompatibilis
Windows 10 Pro 64 bit-es operációs rendszerrel. A szoftver a készülékvezérlés és adatgyűjtés
mellett rendelkezzen validációs szoftverkomponenssel és szoftveres vízgőz és széndioxid
kompenzációval. Legyen kvantitatív analizáló program, kereső szoftvercsomag több mint 10
000 spektrumot tartalmazó spektrumkönyvtárral és saját spektrumépítési lehetőséggel.
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A mérés utáni spektrum korrekciók elvégzése legyen automatizálható és valós idejű spektrum
megjelenítés közben legyen lehetőség a valós idejű spektrum korrekciójára is.
Az ATR egység rendelkezzen LCD képernyővel, amelyen a minta mérés közben is
megfigyelhető. A mérési felület legalább 1,7 mm átmérőjű legyen. A használható
hullámhossz-tartomány: legalább 14 000 – 500 cm-1, alkalmazható nyomás: legalább 380
N/cm2. Rendelkezzen flexibilis fém nyomófejjel.
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.
3.
rész „Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős
fék- és segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – alapanyagok
CPV:

44832000-1 Oldószerek
42670000-3 Szerszámgépek alkatrészei és tartozékai
19500000-1 Gumi- és műanyag termékek
24951400-9 Vegyileg módosított zsírok és olajok

Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Laboratóriumi eszközök, vegyszerek
•
50 doboz 100 darabos gumikesztyű M méret
•
50 doboz 100 darabos gumikesztyű L méret
•
50 doboz 100 darabos gumikesztyű XL méret
•
10 tekercs univerzális pH papír
•
50 csomag papírvatta
•
20 l mosogatószer
•
5 l súrolószer
•
20 db kémcsőmosó kefe (a két legkisebb méret 10-10 db)
•
20 l jégecetsav
•
60 db fémcsipesz
•
60 db fém spatula (keskeny fejű)
•
30 db fém vegyszeres kanál
A nanokompozitok vizsgálatokhoz szükséges próbatestek előállításához különböző fémek
(szerszámok kialakításához), megmunkáló szerszámok és műanyagok.
1. ISO 3167 szerinti többcélú próbatest (ISO 294-1 A típusú): piskóta alakú próbatestek
készítéséhez: 2 fészkes Z-beömlőcsatornájú, a fröccsöntött mintadarab súlya: ~25-30g. 2. ISO
294-3 D2 típusú: négyzet alakú próbatesthez: 2 fészkes, Mérete: 60 X 60, vastagsága 2 mm, a
fröccsöntött mintadarab súlya: ~20-25 g. A szerszám legyen egy ömledék nyomásmérővel
ellátva. 3. ISO 294-3 D1 típusú: négyzet alakú próbatest: Mérete: 60 X 60, vastagsága: 1mm,
4. Spirálszerszám: a polimer ömledék folyóképességének meghatározására. A fröccsöntött
mintadarab súlya: ~15-20g. A szükséges hidegcsatornás fröccsöntő szerszám általános
elvárásai: - A hőre lágyuló műanyag próbatestek fröccsöntési paramétereit az ISO 294
szabvány szerint az A, D1 és D2 típusú próbatestekre vonatkozóan alkalmazzuk. A
szerszámok próbatest típustól függően kettő vagy négyfészkes kialakításúak. - A
szerszámlapok méretének meghatározásánál kérjük figyelembe venni, hogy az összes kért
szerszám cserélhető betétes kialakításúak legyen, hogy a fröccsöntés közben leállás és
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különösebb szerelési munkák nélkül a kezelő személyzet könnyen tudja cserélni a betéteket. A szerszámlapok esetében a hűtőrendszert úgy kell megtervezni, hogy a működési
körülmények alatt a fészek felületén lévő tetszőleges pont és bármelyik lap között a
hőmérséklet-különbség kisebb legyen, mint 5°C. - A szerszámlapokon a hűtővíz bevezetése
gyorscsatlakozókkal legyen megoldva, mely segítse a szerszámlapok könnyű cseréjét. - A
kidobócsapok a próbatestek vizsgálati területein kívül essenek. (az A típus piskóta alakú
próbatestek pereménél, a D típusú szerszámoknál a 60mm-es négyszögleten kívül.) - Jelölést
kérünk kialakítani az egyedi fészkekben a vizsgálati területen kívül. - A szerszámok felülete
polírozott kialakítású legyen, a polírozás iránya feleljen meg annak az iránynak, amelyben a
próbatest a terhelés alatt elhelyezkedik a vizsgálat során. - A beömlő csonk átmérője a fúvóka
oldalon legalább 4 mm legyen. - A beömlő csonk kúpossági szöge 10°és 30°között legyen. A
fészeknek 1°-nál nem nagyobb kúpossági szöge legyen a szakító próbatest peremeinek
területét kivéve, ahol a kúpossági szög ne legyen nagyobb, mint 2°. - A fröccsorr lekerekítési
szögéhez és átmérőjéhez kérjük a beömlőcsonkot alakítani. - Alámetszett kialakítású
kihúzómag azért, hogy a próbatest a mozgó részen maradjon.
A fröccsszerszám kétfészkes Z beömlőcsatornás kialakítású legyen.
Főbb fészekméretek:
- mélység: 4,0-4,2 mm
- a központi metszet szélessége: 10,0-10,2mm
- A beömlő csatorna-rendszernek a szélessége és a magassága (vagy az átmérője) legalább 5
mm legyen. A beömlő csatorna rendszernek meg kell felelnie az ISO 294:1 szabványnak.
- A fészkek legyenek az 2. ábra szerint egyvégű gáttal ellátva.
- A gát magassága legalább kétharmada legyen a fészekmagasságnak, és a gát szélessége
egyezzen meg a fészekével annál a pontnál, ahol a gát a fészekhez csatlakozik. A gát
kialakításnak meg kell felelnie az ISO 294:1 szabványnak.
- A gát olyan rövid legyen, amennyire lehetséges és semmiképpen ne haladja meg a 3 mm-t.
Nanaoanyagok keveréséhez szükséges oldószerek
•
metanol, laboratóriumi célra, 30 liter
•
aceton, laboratóriumi célra, 50 liter
•
laboratóriumi benzin, 20 liter
•
motorolaj, szintetikus, 20 liter
•
eltil-acetát, laboratóriumi célra, nagy tisztaságú, 30 liter
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.
4.
rész „Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős
fék- és segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú
projekt keretében " – fogyó anyagok

CPV:

14320000-0 Ásványi vegyi alapanyagok
24327000-2 Különféle szerves vegyi anyagok
33790000-4 Laboratóriumi, egészségügyi vagy gyógyszerészeti üvegáru

Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
A gumiipari alapanyagok:
•
NBR, 10 kg
•
ECO, 5 kg
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•
•
•
•
•

CO, 5 kg
ACM, 5 kg
CR, 5 kg
PVMQ, 10 kg
nanoanyag tartalmú mesterkeverék, 0,2 kg.

Stabizitátorok
•
UV stabilizátor 3 kg.
•
Töltő- és erősítő anyagok 3 kg.
A kísérletekhez szükségesek vegyszerek
•
ásvány- és szintetikus olajok, 15-15 liter
•
hidraulika és fékfolyadékok, 10 liter
Polimer alapanyagok.
•
PA-6, 100 kg
•
PA-6.6, 100 kg
•
PBT, 100 kg
•
PET, 100kg

•

Laboratóriumi fogyóeszközök
•
DSC mintatartó: 100 db
•
8 ml-es titráló üveg: 200 db
•
8 ml-es titráló üveghez szeptummal ellátott csavaros kupak: 500 db
•
1ml térfogatú méregpipetta: 40 db
•
2ml térfogatú méregpipetta: 40 db
•
25 ml főzőpohár: 60 db
•
50 ml főzőpohár: 60 db
•
automata pipetta fej: 1000 db
•
PP 125 ml folyadék flakon csavaros kupakkal: 20 db
•
PP 250 ml folyadék flakon csavaros kupakkal: 30 db
•
PP 500 ml folyadék flakon csavaros kupakkal: 30 db
•
PP tárolóedény csavaros kupakkal 150 ml: 700 db
•
PP tárolóedény csavaros kupakkal 240 ml: 500 db
•
porflakon csavaros kupakkal HDPE 100 ml : 50 db
•
porflakon csavaros kupakkal HDPE 250 ml : 50 db
•
porflakon csavaros kupakkal HDPE 500 ml : 50 db
•
folyadékflakon csavaros kupakkal HDPE 100 ml : 50 db
petri csésze 60/54 mm, 15 mm magas: 30 db

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.
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IV.

Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
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Tartalomjegyzék
a
"Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok (az EKR-ben kötelezően
Oldalszám
kitöltendő űrlapokon felül)
Nyilatkozat a kizáró okokról
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekről
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintája
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 meghatalmazás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális)
szerződése (adott esetben)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet igénybe vételéről
Árazott költségvetés
Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
Nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató vonatkozásában
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívásra csatolandó dokumentumok
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a
beszerzendő áru leírása
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében
"Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró
okok.

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről
"Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a …………………………… ajánlattevő (székhely:
…………………………………………..…)
……………….….
(képviseleti
jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az
alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk.

Kelt: ...............................................

……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy az "Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyában indított közbeszerzési eljárás ……. része vonatkozásában az általam képviselt
………………………………………...........................
A1) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt
vevő szervezet
székhelye:

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény igazolása
érdekében ajánlattevő a szervezet
erőforrására (is) támaszkodik

vagy
B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására
nem kíván támaszkodni.
Kelt: .......................................
.............................................
cégszerű aláírás
/Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, a táblázat értelemszerűen abban az esetben is kitöltendő, ha az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül./

Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani 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, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
1
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Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát
tartalmazó megállapodás
(Kbt. 65. § (7) bekezdés)
amely létrejött egyrészről:
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint ajánlattevő,

……………….
……………….
……………….
……………….

másrészről
………………………………….
székhely:
……………….
adószám:
……………….
cégjegyzékszám:
……………….
képviselő neve:
……………….
mint kapacitást nyújtó szervezet vagy személy,
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során:
Ajánlatkérő: Neumann János Egyetem
Közbeszerzés tárgya: "Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített
levegős fék- és segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077
azonosítószámú projekt keretében "

2.

Kapacitást nyújtó szervezet / személy az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás eljárást
megindító felhívásának ……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz,
ahhoz kapacitást nyújt.

3.

Kapacitást nyújtó szervezet / személy vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon
igazolja.

4.

Kapacitást nyújtó szervezet / személy jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja.

5.

A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja 2: ………………………………………..

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………………………………………

……………………………………

(Ajánlattevő)

(Kapacitást nyújtó szervezet)

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolására
csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját
kapacitásaival együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
2
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Nyilatkozat
a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
az "Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult
képviselője3 a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
az alábbi ny ilat ko zat ot tes ze m:
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a hivatkozott kizáró okok hatálya alá.
Kelt:

3

Megfelelő rész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT
az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ vonatkozásában
Az "Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és
segédrendszerek tervezésében GINOP-2.2.1-15-2017-00077 azonosítószámú projekt keretében "
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a …………………………….. képviseletében eljárva
az alábbi ny ilat ko zat ot tes ze m:

Ismerem, és tudomásul vettem a Meditkonzult Kft. a közbeszerzési eljárás lebonyolításához
kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját.
Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a közbeszerzési eljárás során csak abban az
esetben továbbíthatok személyes adatokat, ha a személyes adatok továbbítása és kezelése nem ütközik
a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe,
valamint az adattovábbítás kifejezett jóváhagyásommal történik.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………
cégszerű aláírás
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