ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001142822020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Családbarát szülészet kialakítása

Ajánlatkérő
neve:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

20388/2020

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet

Postai cím:

Győri Út 15.

Város:

Sopron

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_9769464
5

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU221

Dr.

Zsirai

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo Telefon:
nt.hu

Postai irányítószám:

9400

Ország:

Magyarország

Erzsébet
+36 99514200

Fax:

+36 13280631

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

http://www.sopronigyogykozpont.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_4115425
6

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

EKR001142822020

2020.11.02 20:06:57

Postai cím:
Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Kabai

kabai.ildiko@nagyeskiss.hu

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Ildikó
+36 13280630

Telefon:

Fax:

+36 13280631

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

http://www.sopronigyogykozpont.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142822020/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142822020/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
Egyéb ajánlatkérő típusának
meghatározása:

Egyéb:
Egészségügyi Intézmény

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

EKR001142822020

Családbarát szülészet kialakítása

Nem

EKR001142822020

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
33192300-5

Árubeszerzés

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Családbarát szülészet kialakítása keretében kórtermek berendezési tárgyai és egyéb eszközök beszerzése.
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Bútorok beszerzése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
33192300-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU221 Győr-Moson-Sopron

9400 Sopron, Győri út 15.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
14 db elektromos kórházi ágy fa dekoros kivitelben
4 db elektromos kórházi ágy
14 db éjjeliszekrény fa dekoros kivitelben
4 db éjjeliszekrény
4 db szoptatós fotel
10 db baba transzport kocsi matraccal (babaöböl)
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök / termékek / berendezések helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint 5 fő
Ajánlatkérő által kijelölt személy betanítása az eszközök / termékek / berendezések használatára egy óra időtartamban.
A részletes műszaki paramétereket Közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

EKR001142822020

Igen

Megnevezés
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

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

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Háztartási gépek beszerzése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
39711110-3

39711362-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés helye:

A teljesítés helye:9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db mikrohullámú sütő
2 db vízforraló
2 db kombinált hűtőszekrény

EKR001142822020

Nem

Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök / termékek / berendezések helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint 5 fő
Ajánlatkérő által kijelölt személy betanítása az eszközök / termékek / berendezések használatára egy óra időtartamban.
A részletes műszaki paramétereket Közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
30

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

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

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
33152000-0

33157000-5

EKR001142822020

3 - Egyéb egészségügyi eszközök beszerzése

Nem

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU221 Győr-Moson-Sopron

9400 Sopron, Győri út 15.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Bőrkontaktust elősegítő hordozó kendő
1 db Bőrkontaktust elősegítő egyéb eszköz (termotakaró)
1 db Élesztő asztal (inkubátor)
1 db Hallásvizsgáló készülék
1 db Kórházi elektromos mellszívó
100 db Ujjetető
100 db Svéd babaetető pohár
50 db Anyamellen történő pótláshoz eszköz és csőkészlet
50 db Anyamellen történő pótláshoz hosszú tápszonda
3 db Szenzoros alkoholos kézfertőtlenítő adagoló
3 db Karos fali adagoló 500 ml
2 db Non-invazív bilirubinométer
1 db újszülött non-invazív lélegeztetőgép
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök / termékek / berendezések helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint 5 fő
Ajánlatkérő által kijelölt személy betanítása az eszközök / termékek / berendezések használatára egy óra időtartamban.
A részletes műszaki paramétereket Közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

30

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem
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Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyik fennáll.
A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjai és a Kbt. 64. § irányadó.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi részben:
A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni valamennyi részben.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az ajánlattevő – az ajánlatkérő által az EKR-ben külön sablonban rendelkezésre bocsátott iratminta szerinti –
nyilatkozata.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot
nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1) – (2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn állására vonatkozó
nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1); (7)-(8) bekezdéseiben, valamint a 3. § rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5) bekezdései, 64. §, és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § és 8-16. §
rendelkezéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3)
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az EKR-ben továbbított dokumentumok, megtett nyilatkozatok esetében a Kbt. 41/A § előírásai is irányadóak.
Az ajánlatban valamennyi rész esetén csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a
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felhívás alkalmassági minimumkövetelményei rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő mások fél nevét, címét, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét (e-mail és/vagy telefonszám)
- a szállított eszközöket, azok mennyiségét,
- a teljesítés idejét (kezdés és befejező időpont év/hó/nap részletezettséggel) és
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése, 21.§ (1a) bekezdése, a 22-23. § rendelkezései, valamint a Kbt. 65.
§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdései, a Kbt. 69. (11) –(11a) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
összesen
1.rész esetén:
M/1.1. legalább 10 db elektromos betegágy;
M/1.2. legalább 10 db kórházi éjjeliszekrény;
2.rész esetén:
M/1.3. legalább 1 db kombinált hűtőszekrény;
3.rész esetén:
M/1.3. legalább 1 db lélegeztetőgép;
M/1.4. legalább 1 db inkubátor
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával / referenciákkal.
Az előírások részenként több szerződés bemutatásával is teljesíthetőek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi kötbér: a késedelmesen teljesített szállításra jutó vételár 1 %-a/nap, maximum 10 %.
Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített szállításra jutó vételár 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes vételár 20 %-a.
Jótállás: 12 hónap

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján
benyújtott számlát fogadja be. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1) és
(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (3) bekezdés alapján történik, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. § rendelkezéseire.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadók. A részletes fizetési feltételeket a szerződésteljesítés tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a projekt társaság létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

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

EKR001142822020

Nem

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

2020.11.17

11:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.11.17

13:00

Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), és Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 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.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk:
1.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzésrészletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére
biztosítja.
2.
Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bek. szerint kell benyújtani.
3.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell (minden rész vonatkozásában) amennyiben az EKR erre
formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
— Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap
— Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának
vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példánya, amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljesbizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy
másolati példánya.
— Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata
— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, (nemleges tartalommal is) (Kbt. 65. § (7) bekezdés: A (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésének időtartama alatt
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
— közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat (adott esetben),
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— kereskedelmi / szakmai ajánlat
— tételes ártáblázat (cégszerűen aláírva, szerkeszthető xls formátumban is)
— nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
4.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30. Kormányrendelet 30. § (4) bekezdés szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság
feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest
szigorúbban állapítja meg.
5.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtania Kbt. 41
/A. §-el és a Kbt. 47. § (2a) bekezdésével összhangban.
6.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem
közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
8.
IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap alatt 60 nap értendő figyelemmel arra,
hogy tárgyi beszerzés a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
9.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10.
FAKSZ: dr. Husvéti Zsófia 01069, Dr. Zsirai Erzsébet 00739
11.
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 11. § (1)-(4) és (7) bekezdései, valamint a
15. § (1) bekezdésében foglaltakra.
13.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bekezdés b)
pontja, 69. § (11a) bekezdése.
14.
Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség. Ajánlatkérő
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. munkanapig benyújtott kiegészítő tájékoztatás kéréséket,
melyekre az ajánlattétel határidő lejártát megelőző 4. munkanapig adja meg válaszait.
15.
Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
16.
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
17.
A Kbt. 27/A. § Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan
elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020.11.02

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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