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Eljárást megindító felhívás

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.adony.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25504555Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

Eljárást megindító felhívás

Játszótér telepítés Adony 2019 p.Közbeszerzés 
tárgya:

Adony Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000350402019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Adony Város Önkormányzata EKRSZ_
12767133

Adony HU211 2457

Kossuth L. Utca 8

Székely Krisztina

szekely.krisztina@adony.hu +36 25504550
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II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre bontás

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

43325000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000350402019/reszletekelektronikusan:

A pályázat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000350402019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:

A tervpályázati dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Játszótér telepítés Adony 2019 p.

Árubeszerzés

Játszótér telepítés Adony 2019. a TOP 2.1.2-15-FE1-2016-00012 projekt kapcsán 
adásvételi szerződés keretében.

Játszótér telepítés Adony 2019. p.
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db Gálya, ragasztott, UV-, cseppálló felületkezeléssel ellátott favázon, HDPE, HPL csúszásmentes műanyagokból és masszív 
rozsdamentes fémkorláttal, 3 csúszdával, 3 kötélhálóval, 3 különböző játszószinten és különböző funkciójú aktív panelekkel felszerelve.
(1207 x 694 x 453) 1 db Homokozó Vadnyugat ragasztott, UV-, cseppálló felületkezeléssel ellátott favázon, HDPE, HPL csúszásmentes 
műanyagokból, két házikóval, boltos- és homokozó pulttal, csörlőzhető kisvödörrel. (423 x 423 x 205) 1 db Csúszda Halacska 8041 
ragasztott, UV-, cseppálló felületkezeléssel ellátott favázon, HDPE, HPL csúszásmentes műanyagokból és masszív rozsdamentes 
fémkorláttal, csúszdával, kémlelő ablakkal a legkisebbeknek.(113 x 275 x 162) 1 db Rugós Tengeri expedíció, rugós játék és több 
személyes mérleghinta egyben, oldalain helikopteres és halacskás figurákkal, 15 mm HDPE műanyag oldalpanelekkel, csúszásmentes 
járófelülettel. ( 275 x 115 x 109 ) 1 db Piramis H=500 cm, robosztus kivitelben, alumínimum kötélzáró elemekkel, műanyag 
csomópontokkal, polipropilén 16mm átmérőjű kötélzettel. ( 671 x 671 x 500) 1 db Kötélpálya porfestett, stabil fémváz, 23 m 
szerkezethossz, lila, narancssárga, szürke kivitel. ( 400 x 2343 x 376) 1 db Mérleghinta, porfestett, stabil fémváz, piros HPL 
csúszásmentes ütközők. (104 x 176 x 116) 1 db Mérleghinta 2 üléses, porfestett, masszív fémvázzal, kék ülőkékkel. Piros ütközőkkel. (
264 x 37 x 114) 1 db Körhinta ülőkékkel kisasztallal, HDPE, HPL csúszásmentes műanyagokból és masszív rozsdamentes fémkorláttal. 
( 150 x 150 x 70) 1 db Körhinta, porfestett, stabil 6 szögletű fémváz, egyidejűleg 6 kisgyermek által használható, háttámlás ülőkékkel, 
színes kivitelben. ( 537 x 615 x 267) 1 db Rugós Játék Bálna, duplapaneles, háttámlás, oldalpanelek 15mm HDPE műanyagból 
kék-fehér színben ( 42 x 90 x 79) 1 db Lengőhinta fészekhinta, ragasztott, UV-, cseppálló felületkezeléssel ellátott favázon, 100 cm 
átmérőjű fészek ülőkével ( 197 x 296 x 251) 1 db Kerékpártartó 6061 tüzihorganyzott, poliészter, duplarétegű porfestett 
felületkezeléssel. ( 210 x 58 x 61) 1 db "TÜCSÖK" - ivókút, horganyzott, porfestett zártszelvény vázszerkezet, nyomógombos szeleppel.
Betonozható kivitelben.(100 x 10 x 10) Szabványos ütéscsillapító felület kialakítása bordó gumilapból. Tükörkialakítás, szállítás, 
feltöltés. (felület kontúrvonala jelöltem a vázlatterven) 415,71 m2 6 cm vastag kiselemes beton térkő burkolat kialakítása. 
Tükörkiemeléssel tömörített zúzalékágyon, és ágyazó rétegre fektetve, homokkal fúgázva. 165 m2 Beton kerti szegély elhelyezése, 
sávalapba rögzítve. 111 fm 78/2003 GKM rendelet szerinti használatba vétel előtti első felülvizsgálati díj, kiszállási díj 12 db További 
információ a dokumentációban- a felhívásban, dokumentációban konkrétan meghatározott típusok esetében a vagy azzal egyenértékű 
kifejezés értelmezendő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet értelmében. Az egyenértékűség gyártói dokumentációval igazolható az 
ajánlatban, a típusmegjelölés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

II.2.3) A teljesítés helye:

43325000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

NUTS-kód:

Adony, Kastély park

Igen

Igen

Többlet jótállási idő vállalása a tartószerkezeti elemek esetében (maximum 
60hónap)

12

Többlet jótállási idő vállalása a mozgó alkatrészek esetében (maximum 12 hónap) 12

A felhívás III.1.3) M.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó
,játszóeszközök beépítéséhez kapcsolódó tapasztalattal rendelkező szakember 
szakmai többlet tapasztalata-maximum 36hónap

6

Nem

Igen

Nem
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Irányadó továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése a felhívás VI.3.4) 1. 
alpontjának figyelembe vételével (Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. 
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem 
állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen 
bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

vagy

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP 2.1.2-15-FE1-2016-00012
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A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) (4) (6) és (8) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés. Ajánlattevő 1 db előleg és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő 20 % mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Külföldi adóilletőségű nyertes 
ajánlattevő esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint. Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki. 
A késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,4 %-a /késedelmes naptári nap a késedelembe esés 
időpontjától a tényleges teljesítés napjáig/. A késedelmi kötbér összességében igényelhető teljes összege az áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 12 %-a (30 napos késedelem). Ajánlatkérő egyébiránt jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és 
kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 12 %-át. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

-

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezéssel 
teljesített - legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett - összesen legalább 1 db referenciával, mely magában foglal legalább 9 db 
játszóeszköz szállítását és telepítését. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
a megajánlott jelen felhívás II.2.4. pontjában előírt releváns játszóeszközök MSZ-EN 1176 számú szabvány előírásoknak történő 
megfelelése vonatkozásában TÜV-Rheinland InterCenter Kft. által elfogadott vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. M.3. Alkalmatlan 
az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legalább 12 hónap kültéri játszóeszközök felhasználási helyre
történő telepítésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. A párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi 
figyelembe. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1.: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezéssel teljesített - legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett
- legjelentősebb szállítások ismertetése, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, mennyiségét, 
a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja, valamint legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1) a), 23. § ] Az alkalmasság 
igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. M.2. A megajánlott, a jelen felhívás II.2.4. pontjában előírt 
releváns játszóeszközök MSZ-EN 1176 számú szabvány előírásoknak történő megfelelése vonatkozásában a TÜV-Rheinland 
InterCenter Kft. által elfogadott vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) 
pontja alapján. M.3.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapjáncsatolnia kell annak a 
szakembernek a megnevezését, végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai tapasztalataismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: – a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy a szakembert 
mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; – a szakember – szakmai tapasztalatot 
ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva)olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki 
az előírt alkalmassági feltétel teljesülése; – végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, – a 
szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. Irányadó továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése a felhívás VI.3.4) 1. 
alpontjának figyelembe vételével (Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. 
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem 
állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen 
bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Nem

Nem

Nem
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)Az első tárgyalás időpontja:

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet ( 
projekttársaság) létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő nagyrészt az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki 
sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az ajánlati felhívásban. Ajánlatkérő a 
hirdetmény feladásának napjától számított legalább 15 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a 
Harmadik rész szerinti nyílt eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi. Valamennyi 
ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását 
igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és
szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve 
Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. 
Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: 
valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 
56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt
Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását 
eredményező kérdéseket a tárgyaláson pontosíthatja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, 
ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés 
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az 

VI.3.4) További információk:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, a többi szempont vonatkozásában egyenes arányosítás. Továbbiak a 
dokumentációban.

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

10-0

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

a bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az e-KR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR az 
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell 
elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

a következő dátumtól számítva:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

Dátum:

napja (részvételi felhívás esetében)

HU

30

Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

alábbi eltérésekkel: az ajánlati felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig 
megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő 
lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás 
iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz 
iratokat beadni nem lehet. 2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Ébner Balázs, 00326. 3. Az 
ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli ( kivéve a Kbt. 177.§ (2) 
bekezdésben foglaltak). 4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció 
tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (
6) bekezdése alapján az ajánlatban nem kell megjelölni. 5. Jelen hirdetmény a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdése 
szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 7. A Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megállapításra került, 
hogy a részajánlattétel lehetősége a műszaki, funkcionális egységre tekintettel kizárt. A felhívás IV.1.4) pontjának ... Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot arra, hogy... része a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltött.




