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Bencs villa bútor AF (NYMJV)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/132
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.08.01.
Iktatószám: 10112/2017
CPV Kód: 39100000-3
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54. (helyrajzi szám:
2185)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.08.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
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Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében”
című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) keretében bútorok szállítása és helyszíni telepítése
Hivatkozási szám: 4.17.01.01.06.01.
II.1.2)
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk
megőrzése érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) keretében bútorok szállítása és
helyszíni telepítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:

(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 bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:

csak egy 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)
Elnevezés: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése
érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) keretében bútorok szállítása és
helyszíni telepítése
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323
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A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54. (helyrajzi szám: 2185)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk
megőrzése érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) keretében bútorok szállítása és
helyszíni telepítése, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező „műszaki
leírás” megnevezésű dokumentum szerint.
Mennyiség:
Kávézó bútorai: összesen 13 db. termék;
Női szoba berendezései: összesen 12 db. termék;
Férfi szoba berendezései: összesen 14 db. termék;
Dolgozószoba, szalon berendezései: összesen 24 db. termék;
Alagsori borkóstoló berendezései: összesen 27 db. termék;
Kerti bútorok: összesen 27 db. termék;
Kültéri teraszbútor: összesen 43 db. termék;
Konferencia bútorok: összesen 74 db. termék;
Általános munkahelyek, kutatószoba: összesen 35 db. termék;
Képakasztó sín: összesen 82 db. termék;
Vitrinek: összesen 13 db. termék.
A részletes specifikációt a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
„műszaki leírás” tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

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: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális
örökségünk megőrzése érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001)

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 jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében
az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában a jelen eljárást
megindító felhívás feladásának napját követően keletkezett nyilatkozatok/dokumentumok
csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell
vonatkozniuk.
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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, a 23. § szerinti módon, az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett, legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell
megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen eldönthető legyen),
- az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF);
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 16/5. pont rendelkezései.
Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § és a 24. § (1) bek. rendelkezései. Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (3a) pontjában foglaltakkal összhangban írja elő az
ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, tekintettel arra, hogy a korábbi teljesítéshez
kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5)
bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának
megítélésére alkalmazható.
Irányadóak a Kbt. 65. § (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65. § (7); (9) és (11) bek. és a 67. § (3)
bek. rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett, bútorok szállítására vonatkozó olyan szerződésszerűen teljesített
referenciával, mely(ek) ellenértéke (összesen) elérte a nettó 15 millió forintot. Az alkalmasság
igazolása legfeljebb 2 referencia értékének (HUF) összevonásával teljesíthető.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: 24 hónap. 
Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után 
100.000,- HUF/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a. Nyertes ajánlattevő 30 napot 
meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő (döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni és a nem 
teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem 
érvényesíthető). 
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30. napot
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meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul,
Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér
mértéke a szerződés nettó értékének 30%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes
Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön
nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási
kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt - kötbérrel nem fedezett - kárainak megtérítésére is. 
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás fedezetét a II.2.12) pontban hivatkozott projekt konstrukció keretein belül
biztosítja. A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az
összes elszámolható költség 100,000000 %-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően utólag, Ajánlattevő által benyújtott számla
alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt.
135. § (1) és (6) bekezdése szerint, a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Az Art. 36/A. § rendelkezései irányadóak.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság létrehozására nincs lehetőség). Ajánlatkérő az
önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet 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
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltak szerint a teljesítés határideje a kapcsolódó építési
beruházás befejezését (munkaterület átadását) követő 30 nap. A kapcsolódó építési beruházás
befejezése előreláthatólag 2017.10.03. napja.
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
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Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

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

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

IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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 vagy részvételi határidő

Dátum: 2017/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
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Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/08/15
(éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak. A
benyújtás helyére vonatkozó információt az I.3) pont tartalmazza. A benyújtás helye és a bontás
helye azonos. A benyújtás módjára vonatkozó adatokat a VI.3.4) pont tartalmaz.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:

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

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 200.000,- HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP 11744003-15402006-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén.
Kamatot Ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell:
pénztári befizetés esetén a vonatkozó bizonylat másolati példányát, átutalás esetén ajánlattevő
bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban (közlemény: ajánlati
biztosíték - Bencs villa BÚTOR). Egyéb esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által
kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti
példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény eredeti példánya csatolandó. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét
egzakt módon tartalmaznia kell.

VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatokat a Kbt. 68.§ (2) bek. alapján írásban, zárt csomagolásban, 1 
db. eredeti, papír alapú és 1 db. egyező elektronikus (másolati) példányban kell benyújtani.
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2. Az ajánlatnak aláírt felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint. 
3. A Kbt. 35. § szerinti közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az 
ajánlathoz csatolni kell. 
4. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. Korm.rend. 13.§ 
irányadó (ellenkező esetben nemleges nyilatkozat csatolandó). 
5. Csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy abban nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által a Ctv. 9.§ szerinti aláírás-mintáját. Adott 
esetben meghatalmazás is csatolandó a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 
6. Irányadóak a Kbt. 47.§ (2) bek. rendelkezései. Előírás az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles 
másolatban történő benyújtása, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál. 
7. A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok letöltése az eljárásban való 
részvétel feltétele. A letöltést a kitöltött „Regisztrációs lap” jelen felhívás I.3) pontjában 
megjelölt fax és/vagy e-mail címre történő megküldésével kell igazolni. Azon gazdasági 
szereplő minősül érdeklődőnek, aki a megküldést teljesíti, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, 
vagy előzetes vitarendezési kérelmet nyújt be. 
8. A közbeszerzési dokumentumok részét képező - elektronikus formában átadott - „Ajánlati ár 
felbontása” kitöltve és kinyomtatva az ajánlathoz csatolandó. 
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek. alapján, a Kbt. 47.§ (2) bek.-re 
figyelemmel. 
10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha 
a hiánypótlással az ajánlattevő korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Az ajánlati 
biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában 
foglalt rendelkezésekre, erre tekintettel hiánypótlásra nincsen lehetőség olyan esetben, ha és 
amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél 
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
11. a II.2.5) pontok szerinti „Ár” jelentése: Ajánlati ár (nettó HUF). 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megajánlott termékeknek a jelen felhívás II.2.3) pontja 
szerinti teljesítési helyre történő kiszállításának és helyszíni telepítésének díját. A megadott 
áron felül az Ajánlattevő semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet. 
12. A III.1.3. M1. pontja szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak. 
13. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (OO255). 
14. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget. Indoklás: tekintettel a jelen 
közbeszerzés tárgyát képező berendezés azonos jellegére, valamint az azokhoz kapcsolódó 
egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre 
bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű különös tekintettel arra, 
hogy a leszállításra kerülő bútorok homogén, egységes stílusa kizárólag a részajánlattételi 
lehetőség mellőzése esetében biztosítható. 
15. Tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alkalmazásra kerül. 
16. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok 
által nem kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL KERÜL LEFOLYTATÁSRA. A Kbt. 
117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: 
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
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alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: 
16.1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza; A Kbt. 113. § (6) bekezdése az 
eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó; 
16.2. - 
16.3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli 
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű 
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő 
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az 
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan 
elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg 
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt 
érdeklődésüket jelezték. 
16.4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül 
meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az 
ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az ajánlatkérőnél az 
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 
16.5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az 
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 
dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi 
határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében 
jelen felhívásban foglaltak az irányadók. 
16.6. Az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
17. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 
kérdések vonatkozásában különösen a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet irányadó. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt 
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
18. Ha és amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a 
tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”)! 
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a teljesítés a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint történik, továbbá amelyben 
ajánlattevő adott esetben ismerteti a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő (de 
azzal egyenértékű) felhasználásra kerülő anyagok, illetve a leszállításra kerülő termékek típusát 
és részletes műszaki jellemzőit. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell 
a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
Csatolandóak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok. 
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20. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (adott esetben
nemleges nyilatkozat). 
 
21. Ajánlatkérő a tárgyi eljárás során helyszíni bejárást nem tart. 
22. További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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