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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://sopronigyogykozpont.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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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

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:28612/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Fóliazsákok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR002070632022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

19640000-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR002070632022Hivatkozási 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/EKR002070632022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat 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/EKR002070632022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

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

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://sopronigyogykozpont.hu/Lebonyolító címe:

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egészségügy

Fóliazsákok beszerzése

Árubeszerzés

Fóliazsákok beszerzésére 12 hónapra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére



EKR002070632022

Fóliazsákok beszerzésére 12 hónapra a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére

Szélesség mm        Behajtás mm        Hosszúság mm        Vastagság/Mikron        Megnevezés        Mennyiség        Mennyiségi egység
700        2*100        1 100        40        Fekete zsák        4 200        db
700        2*100        1 260        55        Fekete zsák        3 600        db
600                 700        15        Szemetes zsák        8 800        db
500                 500        12        Szemetes zsák        146 700        db
500                 600        25        Fekete zsák        12 700        db
600                 900        25        Fekete zsák        14 850        db
300                 400        10        Ingvállas tasak        172 000        db
300                 800        25        Nat. Tasak élelmezés        3 000        db
600                 900        25        Nat. Tasak         1 200        db
800                 1 100        25        Nat. Tasak        90 000        db
500                 500        12        Sárga szemetes zsák        52 100        db

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

19640000-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az Intézmény a beszerezni kívánt termékeket egy gazdasági szereplőtől kívánja beszerezni tekintettel arra, a közbeszerzési eljárás 
keretein belül beszerzésre kerülő termékek egységes műszaki-gazdasági funkciót látnak el, továbbá az egészségügyi intézményeket 
sújtó humán erőforrás hiány végett a különféle időpontokban, különböző gazdasági szereplőktől beérkező áruk kezelése, minőségi és 
mennyiségi átvétele nagyban megnehezítené a kórház működését. Ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy a piacon több gazdasági 
szereplő is képes a szerződés egyben történő teljesítésére, ezáltal a részekre történő ajánlattétel biztosítása a versenyt nem 
szélesítené, azonban a felmerülő adminisztrációs terhek, (megrendelések, szállítások, számlázás, teljesítésigazolások, összehangolása 
és kezelése, stb.), továbbá az egy szállítótól várható teljes körű és kedvezőbb vállalás a gazdasági észszerűséget szolgálja.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(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:

Szélesség mm        Behajtás mm        Hosszúság mm        Vastagság/Mikron        Megnevezés        Mennyiség        Mennyiségi egység
700        2*100        1 100        40        Fekete zsák        4 200        db
700        2*100        1 260        55        Fekete zsák        3 600        db
600                 700        15        Szemetes zsák        8 800        db
500                 500        12        Szemetes zsák        146 700        db
500                 600        25        Fekete zsák        12 700        db
600                 900        25        Fekete zsák        14 850        db
300                 400        10        Ingvállas tasak        172 000        db
300                 800        25        Nat. Tasak élelmezés        3 000        db
600                 900        25        Nat. Tasak         1 200        db
800                 1 100        25        Nat. Tasak        90 000        db
500                 500        12        Sárga szemetes zsák        52 100        db
                           25        800 nat. Tömlő        60        kg
350                 450        10        Ingvállas tasak        3 000        db
                                    Lapfólia HDPE natúr LPE 500x0,025 mm paraffinpakoláshoz        110        kg

Fóliazsákok beszerzése

Magyarország_9400_Sopron_Győri_út_15.
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 

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

A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő a beszerzendő áru tulajdonságait olyan 
pontosan meg tudja határozni (konkrétan meghatározott minőségi követelmények előírása); valamint a kapcsolódó szerződéses 
feltételeket is olyan kötötten tudja meghatározni, hogy az előírt paraméterek teljesítése, és a szerződéses feltételek elfogadása a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását megfelelően szolgálja.

II.2.13) További információ:

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:/vagy 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 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:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

                           25        800 nat. Tömlő        60        kg
350                 450        10        Ingvállas tasak        3 000        db
                                    Lapfólia HDPE natúr LPE 500x0,025 mm paraffinpakoláshoz        110        kg

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Felek szerződést biztosító mellékkötelezettségként az Eladó terhére késedelmi és meghiúsulási kötbért kötnek ki.
2. Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a Vevő által küldött megrendelésben meghatározott termék szállítási határidejét 
elmulasztja. Vevő késedelmi kötbért érvényesíthet továbbá Eladóval szemben a minőségi hibával érintett termék kijavításának, 
kicserélésének napjáig. A késedelmi kötbér mértéke 1 %/késedelmes nap, legfeljebb azonban 15 %, a kötbér alapja a késedelemmel 
érintett terméknek a Szerződés 1. melléklete szerinti ajánlatban feltüntetett egységár alapulvételével meghatározott nettó 
ellenértéke. A késedelmi kötbér megfizetése az Eladót nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
3. Amennyiben az Eladó szállítási késedelme meghaladná a 15 napot, úgy Vevő jogosult a le nem szállított termék tekintetében a 
megrendeléstől elállni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a Vevő részéről 
megrendelt, de az Eladó által határidőben le nem szállított termékek megrendelés szerinti nettó értékének 30 %-a.  
A késedelmi kötbérmaximum mértéke beleszámít a meghiúsulási kötbérbe.

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

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő az eljárásban műszaki, szakmai alkalmassági feltételt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő az eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő az eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

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]:

Ajánlattevő vonatkozásában: 
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap 
benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint 
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114/A. § is irányadó.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 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.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. 
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés és a Kr. 1. § (8) bekezdés irányadó.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik.

Nem

Nem

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)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 tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt 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

1. Felek szerződést biztosító mellékkötelezettségként az Eladó terhére késedelmi és meghiúsulási kötbért kötnek ki.
2. Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni, ha a Vevő által küldött megrendelésben meghatározott termék szállítási határidejét 
elmulasztja. Vevő késedelmi kötbért érvényesíthet továbbá Eladóval szemben a minőségi hibával érintett termék kijavításának, 
kicserélésének napjáig. A késedelmi kötbér mértéke 1 %/késedelmes nap, legfeljebb azonban 15 %, a kötbér alapja a késedelemmel 
érintett terméknek a Szerződés 1. melléklete szerinti ajánlatban feltüntetett egységár alapulvételével meghatározott nettó 
ellenértéke. A késedelmi kötbér megfizetése az Eladót nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
3. Amennyiben az Eladó szállítási késedelme meghaladná a 15 napot, úgy Vevő jogosult a le nem szállított termék tekintetében a 
megrendeléstől elállni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a Vevő részéről 
megrendelt, de az Eladó által határidőben le nem szállított termékek megrendelés szerinti nettó értékének 30 %-a.  
A késedelmi kötbérmaximum mértéke beleszámít a meghiúsulási kötbérbe.
Eladó a megrendelés teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét Fél által aláírt átvételi elismervénnyel/szállítólevéllel felszerelt számlát 
a Vevő Pénzügyi és Számviteli Osztályára nyújtja be, melyet Vevő annak kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, az Eladó 
bankszámlájára történő utalással egyenlíti ki.

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 írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

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

Eladó a megrendelés teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét Fél által aláírt átvételi elismervénnyel/szállítólevéllel felszerelt számlát 
a Vevő Pénzügyi és Számviteli Osztályára nyújtja be, melyet Vevő annak kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, az Eladó 
bankszámlájára történő utalással egyenlíti ki.

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő 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.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

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

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és EKR rendelet 15. § szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától 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:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

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

Nem

2023.01.18 11:00

HU

30

2023.01.18 13:00

EKR

Nem

Nem

Igen

Igen

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

(A rendszer automatikusan tölti)2023.01.05

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), a következő nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bek. (EKR 
űrlap), Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról, Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetek vonatkozásában (űrlap)
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az 
ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar fordítást is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm r. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelynek dokumentumai elérhetők az 
EKR001742312022 EKR számon.
Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, és a 2015. évi 
CLXIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
FAKSZ: Balassi János, 01038
Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb 
dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott 
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41.-41
/C. §-ai vonatkoznak.
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának vagy 
ügyvéd által készített aláírás-mintájának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot. 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazás 
eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi 
(http://ujvilag.gov.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; 
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit alkalmazza

VI.3.9) További információk:

IgenAz 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.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
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