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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése.
II.1.2) Fő CPV-kód
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39294100
II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése adásvételi szerződés keretében.
1. Rész: Műanyag termékek beszerzése és emblémázása:
— hátizsák: 27 553 db.
— sportkulacs: 27 553 db.
— kártyatartó: 200 db.
— nyakpánt: 200 db.
2. Rész: Textil termékek beszerzése és emblémázása:
— baseball sapka: 27 553 db.
— törölköző: 27 553 db.
— póló(különböző színek): 26 892 db.
Ak. egyedi megrendelésekkel kívánja a számára adott időpontban szükséges termékeket
beszerezni ezen keretmennyiségekből. Az Ak köt. vállal a szerződés keretmennyiségének 50
%-ig terjedő árú megrendelésére mindkét rész tekintetében.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az AF. meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy
védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
hivatkozik, az kizárólag a szerz. tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik.
A felsorolt termékekkel legalább egyenértékű/annál jobb terméket kell megajánlani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” – Műanyag termékek beszerzése és
emblémázása
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok)
39294100
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II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
1134. Budapest, Váci út 35. VII. em., és a megrendelő telephelyei: Zánkai Erzsébet Tábor: 8251
Zánka, Külterület 030/15 hrsz. és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor 8640 Fonyód, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése.”
Műanyag termékek beszerzése és emblémázása:
— hátizsák 27 553 db.
— sportkulacs 27 553 db.
— kártyatartó 200 db.
— nyakpánt 200 db.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció és
a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és
szállítási határideje 1 500 db-ig (napokban- kisebb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és
szállítási határideje 1 500 db felett (napokban- kisebb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során vállalt
elkészítési és szállítási határidő a műszaki dokumentációban megadott mennyiségre
(napokban- kisebb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
1 alkalommal 12 hónapra.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem
II.2.14) További információk
1.AK a II.2.6)pontban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy az érték ilyen formában történő
megadására azért került sor, hogy az EU hirdetménykezelő rendszerébe továbbítható legyen.
2. Ár-Súlyszám:
1/A. Hátizsák (Ft/db) ajánlati ár 35 Súlyszám;
1/B. Sportkulacs (Ft/db) ajánlati ár 43 Súlyszám;
1/C. Kártyatartó (Ft/db) ajánlati ár 1 Súlyszám;
1/D. Nyakpánt (Ft/db) ajánlati ár 1 Súlyszám.
Összesen: 80 Súlyszám.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése” – Textil termékek beszerzése és emblémázása
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok)
39294100
39500000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
1134. Budapest, Váci út 35. VII. em., és a megrendelő telephelyei:Zánkai Erzsébet Tábor: 8251
Zánka, Külterület 030/15 hrsz. és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor 8640 Fonyód, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Ajándéktárgyak, promóciós tárgyak beszerzése.”
Textil termékek beszerzése és emblémázása:
— baseball sapka 27 553 db.
— törölköző 27 553 db.
— póló (különböző színek) 26 892 db.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció és
a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és
szállítási határideje 1 500 db-ig (napokban- kisebb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Egyedi megrendelés során lehívott mennyiségek elkészítési és
szállítási határideje 1 500 db felett (napokban- kisebb a jobb) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés során vállalt
elkészítési és szállítási határidő a műszaki dokumentációban megadott mennyiségre
(napokban- kisebb a jobb) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
1 alkalommal 12 hónapra.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem
II.2.14) További információk
1.AK. a II.2.6) pontban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy az érték ilyen formában történő
megadására azért került sor, hogy az EU hirdetménykezelő rendszerébe továbbítható legyen.
2. Ár-Súlyszám:
1/A. Baseball sapka (nettó Ft/db) ajánlati ár 15 Súlyszám;
1/B. Törölköző (Ft/db) ajánlati ár 33 Súlyszám;
1/C. Póló (különböző színek (Ft/db) ajánlati ár 32 Súlyszám.
Összesen: 80 Súlyszám.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
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ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.
Megkövetelt igazolási mód:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §
szerint.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet a jelentkezésben csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 8.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)
pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont
kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell csatolniuk a
kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának
időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
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közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek
be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész tekintetében:
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia
kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három
évből a megpályázni kívánt rész tárgyára vonatkozó szállításainak ismertetését, az ismertetett
szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. §
(1)-(2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez, a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő rögzíti,
hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a
Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1)
bek.).
Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben alkalmasság igazolásában résztvevő/kapacitás szervezet) EEKD-ban tett egyszerű
nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2.
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§ (1) bek. c) pont, (5) bek.). Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszakiszakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattevők mindegyike
külön- külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bek. 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 a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelmény(eket) 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
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek előzetesen csak az EEKD-t kell benyújtani, melyben
nyilatkozik, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4) bek. szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző 3 évben összesen a megpályázott részben szereplő termékek szállításából
származó:
az I. rész tekintetében: nettó 10 000 000 HUF értékű referenciával,
a II. rész tekintetében: nettó 20 000 000 HUF értékű referenciával,
ahol a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A fenti M1 feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot
benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő
rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő csak azt a szerződést fogadja el az előírt időtartamon belül teljesítettnek, melynek
kezdési és befejezési időpontja is az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
éven belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt referencia osztható, úgy az M1. alkalmassági
követelmény tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész kezdési és
befejezési időpontja esik a vizsgált időszakra (ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek
kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmény keretében előírt egyéb feltételeknek is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Az AK. nem határoz meg ajánlati biztosítékot.
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés
igazolását követően, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
(késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza. A kötbérek a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésének megfelelően érvényesíthetőek.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdés, Ptk. 6:155. §,és az Art. 36/A. § rendelkezéseire.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A beszerzés támogatói döntése a jelen közbeszerzés megindításával egyidőben született, mely
alapján a gyermekek egészségének megőrzése, és táboroztatási minőségük javítása érdekében
a közbeszerzés kivételesen indokolt, és sürgősen szükségessé vált a táboroztatás megfelelő
színvonalú megvalósításához. Jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés alapján
nyertes ajánlattevőnek az első nyári tábor időpontjára legkésőbb 15.6.2017. napjáig a jelen
eljárás alapján megkötendő szerződés keretmennyiségeiből teljesítést kell eszközölnie, mely
más eljárási határidőre való tekintettel nem lenne tartható.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/05/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 11/06/2017
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK. a Kbt.57.§(2)bek. alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbesz.dok. teljes körűen/térítésmentesen elérhetik az I.3. linken.
Amennyiben letöltik az ajánlati dok., kérjük a kozbeszerzes@kuczora.hu e-mailre küldjék meg:
— cégnév,székhely,kapcsolattartó,elérhetőség(telefon,fax,e-mail)adataikat.
Az AK ezen igazolás AK részéről történő átvételétől tekinti az eljárás iránt érdeklődő
gazd.szereplőnek, akit az esetleges kieg. tájékoztatás, ill. az ajánlati felhívás és a közbesz.dok.
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módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT. kifejezett nyilatkozatát a 66. § (2) és(4)bekezdésére
vonatkozóan.
3. Az ajánlatnak tartalmazni kell az AT. nyilatkozatát a Kbt.65.§(7)bekezdésére,amennyiben
kap.nyújtó szervezetet vesz igénybe. A csatolandó dok. teljes jegyzékét a közbesz.dok.
tartalmazzák.
4. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös AT esetében.
5. AK figyelemmel a Kbt. 81.§(4)-(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát-ideértve annak
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is-az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-10.
I-II. rész tekintetében:
7. AK a legjobb ár-érték értékelési szempontját a Kbt. 76. § (3) bek. figyelemmel határozta meg.
1-4 értékelési sz. esetében a fordított arányosítás módszere:P = (A legjobb / A vizsgált)*(P max.
– P min) + P min.
2-3. szempont- Egyedi megrendelés szállítási határidő: A Kbt.77.§(1) max:30 naptári nap,
min:2 naptári nap
4.szempont- Szerződéskötéstől számított első egyedi megrendelés A Kbt.77.§(1) max:10
naptári nap, min:1 naptári nap
8. A Kbt.47.§(2)bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is
benyújtható a Kbt.66.§(2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
9.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bek.-re.
10. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
11. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. FAKSZ: dr. Kuczora Gergely, lajstromszám: 00283.
13. A 321/2015. (X.30.)Korm.r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást vagy nemleges nyilatkozatát.
14. Az ajánlatot a köt.vállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban egy eredeti
papíralapú, és egy, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) kell közvetlenül vagy postai
úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. AT-nek,és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az AT és kap. biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát/aláírás mintáját.

2017. 04. 26. 10:31

Árubeszerzések - 155910-2017 - TED Tenders Electronic Daily

13 / 14

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155910-2017:TEXT:HU:HTML&src=0

16. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok. benyújtani.
17. Eljárás nyelve: magyar, a nem magyar nyelvű dokumentumok esetén, annak a Kbt. 47.§ (2)
bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.
18.AK a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30. § (4) bek. alapján III.1.3. M/1.alk. felt./igazolását a
minősített AT hiv.jegyz. történő minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban hat. meg.
19. AK egyik rész tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pont szerinti érvénytelenségi
okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/04/2017
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