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Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

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)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

Ajánlattételi felhívás

Parkfenntartási eszközök beszerzése 3 részbenKözbeszerzés 
tárgya:

Tapolca Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000138132018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Tapolca Város Önkormányzata EKRSZ_
71659174

Tapolca HU213 8300

Hősök Tere 15.

Hederics Katalin

hederics.katalin@tapolca.hu +36 87511150 +36 87511164

www.tapolca.hu

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

I. rész: Ágaprító gép beszerzése az alábbi táblázatban foglaltak szerint. - Árubeszerzés Beszerzendő termék neve Beszerzendő 
mennyiség Ágaprító gép 1 db

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

16160000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Ágaprítógép beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

3Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Mindhárom rész tekintetében: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:30Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

16160000-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

közigazgatásEgyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Egyéb tevékenység

Árubeszerzés

Parkfenntartási eszközök beszerzése 3 részben

„Parkfenntartási eszközök beszerzése” - Árubeszerzés I. rész: Ágaprító gép beszerzése az alábbi táblázatban foglaltak szerint. - 
Árubeszerzés Beszerzendő termék neve Beszerzendő mennyiség Ágaprító gép 1 db CPV: 16160000-4 Különféle kertészeti 
eszközök II. rész: Fűnyíró traktor beszerzése az alábbi táblázatban foglaltak szerint - Árubeszerzés Beszerzendő termék neve 
Beszerzendő mennyiség Fűnyíró traktor 1 db Fő tárgy: 16311000-8 Fűnyíró III rész: Kompakt traktor fűgyűjtő adapterrel az 
alábbi táblázatban foglaltak szerint – Árubeszerzés Beszerzendő termék neve Beszerzendő mennyiség Kompakt traktor fűgyűjtő 
adapterrel 1 db Fő tárgy: 16311000-8 Fűnyíró

NUTS-kód: HU21306 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
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nr

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 leírása:

NemOpciók:

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:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

70Nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

30Névleges aprítási teljesítmény (m3/h) (
min. 11 m³/h, max. 18 m³/h)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

Igen

Igen

Nem

Igen

30

Nem

Nem

Nem

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

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

65Nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Fordulókör sugara cm-ben megadva

5Vezetőülés komfort funkció

10Jótállás időtartama hónapokban 
megadva

10Névleges motorteljesítmény (min. 10 kW
– max. 14 kW)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

II. rész: Fűnyíró traktor beszerzése az alábbi táblázatban foglaltak szerint - Árubeszerzés Beszerzendő termék neve Beszerzendő
mennyiség Fűnyíró traktor 1 db Fő szójegyzék Fő tárgy: 16311000-8 Fűnyíró

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

16311000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Fűnyíró traktor beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

NUTS-kód: H21306 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Igen

Igen

Nem

Igen

30

Nem
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10Jótállás időtartama hónapokban 
megadva

10Névleges motorteljesítmény (min. 22kW 
– max. 30 kW)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

III rész: Kompakt traktor fűgyűjtő adapterrel az alábbi táblázatban foglaltak szerint – Árubeszerzés Beszerzendő termék neve 
Beszerzendő mennyiség Kompakt traktor fűgyűjtő adapterrel 1 db Fő szójegyzék Fő tárgy: 16311000-8 Fűnyíró

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

16311000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Kompakt traktor fűgyűjtő adapterrel beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

nr.

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

nr.

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

nr.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

információ (nyílt eljárás kivételével)

Nem

Nem

Nem

NUTS-kód: H21306 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Igen

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

nr

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

nr

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

nr

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

nr

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

65Nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10TLT (Teljesítmény leadó tengely) 
felszereltség típusa

5Vezetőülés komfort funkció

Nem

Igen

30

Nem

Nem

Nem

Nem
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(Ajánlattevő sorba állított tétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti 
fogalmat érti.) Ajánlattevőnek azonban minden esetben nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e a cégkivonatban nem szereplő 
pénzforgalmi számlaszámmal, illetve az alkalmasság igazolásának ezen pénzforgalmi számlákra is szükséges kiterjednie. A 
dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek 
kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 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 alapján 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 ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az igazolások benyújtásához kérjük a Kbt. 65.§. (11) bekezdését 
megfelelően alkalmazni. Az alkalmasság minimumkövetelménye részajánlatonként: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik 
cégkivonatban szereplő és nem szereplő pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 
hónapban egybefüggően 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő. A 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 

Az alkalmassági minimum követelmények:

P.1. Részajánlatonként: Ajánlattevő(k) a Kbt. 65. § (1), illetve a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlákról, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 
állnak) arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő pénzforgalmi számláját, és volt-e a pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától 
visszaszámított 24 hónapban a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti 30 napot meghaladó sorba állítás;

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában rögzített kizáró okok 
fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, közös Ajánlattevőt, az 
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a fentiekben meghatározott kizáró okok 
valamelyike az eljárás során következett be.

Igazolási mód: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha 
az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 
Ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban 
előírt kizáró okok. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti 
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági 
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése 
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése 
szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő 
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
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IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei az alábbiakban kerül 
szabályozásra az eljárás mindkét része vonatkozásában.A szerződés finanszírozása önkormányzati költségvetési forrásból valósul meg. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Az 
ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt.135. § (5)-(6) bekezdései is irányadóak. Ajánlatkérő előleget nem biztosít A kifizetés 
feltételeire az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései irányadóak. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar 
forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti 
késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. (KD szerint)

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban. Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben 
meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (
vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra vetítetten. Meghiúsulási kötbér: 
Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése 
meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a. Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés 
hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi leszállított és üzembehelyezett eszköz vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva jótállást köteles vállalni (KD-ban rögzítettek szerint)

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmasság minimumkövetelményei részajánlatonként: Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben a benyújtott termékismertető 
prospektus/műszaki leírás alapján a megajánlott termék megfelel a Közbeszerzési Dokumentáció adott részre vonatkozó szakmai 
specifikációjában meghatározott követelményeknek.

Az alkalmassági minimum követelmények:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről egyszerű 
nyilatkozatot benyújtani. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell: M.1. Részajánlatonként: Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint Ajánlattevőnek csatolnia kell az adott részre a 
Közbeszerzési Dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelő termékismertető prospektusát vagy műszaki 
leírását (amennyiben ezek nem magyar nyelvűek, ezek magyar fordítását is). A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő 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 felhívására köteles benyújtani. A minősített Ajánlattevőknek a Korm. rendelet. 24. § (1) szerint kell 
alkalmasságukat igazolniuk. 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 alapján 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 ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz, hogy az általa igazolni kívánt M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. 
Az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő – előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag 
az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az 
Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, 
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (
1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
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A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)30vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

nrIndokolás:

Gyorsított eljárás Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.07.13. 11:00

HU

2018.07.13. 13:00

Nem
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2018.07.03.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint az eljárásban 
kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. 
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránti 
érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az 
Ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az 
ajánlattétellel kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az Ajánlattevőt terheli Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. 
§-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodását, mely kijelöli
azon Ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő 
Ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös Ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. 3. A Kbt. 35. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. 4. A közös Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt 
alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, illetve azon alkalmassági követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 5. A Kbt. 
66. § (5) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az Ajánlattevő nevét, címét, 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 6. A Kbt. 66. § 
(2) bekezdése értelmében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése 
alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni! 7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényes szerződés olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel, ill. a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, 
mely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek, melyre vonatkozó nyilatkozat benyújtásához Ajánlatkérő mintát biztosít. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, 
hogy a szerződés aláírásakor részletes átláthatósági nyilatkozatot kell kitöltenie. 8. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja 
a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát. 9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat 
aláíró, Ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviselőjének aláírási címpéldányát 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Meghatalmazott általi aláírás 
esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 10. A közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (minden további információ a KD-ban található)

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:




