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Tisztelt Gazdasági szereplő! Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a jelen dokumentumot,
közbeszerzési eljárást megindító felhívást és valamennyi kapcsolódó közbeszerzési dokumentumot alaposan áttanulmányozni
szíveskedjék tekintettel arra, hogy egyes feltételeknek való meg nem felelés az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti.

1

Ajánlatkérő

Az eljárás ajánlatkérője a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentum fejlécében rögzítettekkel azonos.
Ajánlatkérő további adatait a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza. Megbízott Közbeszerzési Szolgáltató
(lebonyolító szervezet):
Magyar Közbeszerzési Központ Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23. | kapcsolattartó személy: Nagy Elemér cégvezető | telefon:
+36 42 999600 | fax: +36 42 999601 | e-mail: info@mkkozpont.hu
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Eljárás tárgya és fajtája

Az eljárás tárgya a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentum fejlécében rögzítettekkel azonos. A tárgyi
eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.'') 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával lefolytatásra kerülő nyílt nemzeti közbeszerzési eljárás.
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el, a felhívásban rögzített eltérésekkel.

3

Eljárást megindító felhívás azonosító adatai

4

További információ a következő címen szerezhető be

Az eljárást megindító felhívás számát és azonosító adatait a jelen dokumentum fejléce tartalmazza.

Magyar Közbeszerzési Központ Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23. | t: +36 (42) 999600 | f: +36 (42) 999601 | e:
info@mkkozpont.hu
Az eljárást megindító felhívás is tartalmazza a vonatkozó információt. Amennyiben a fenti adat és az eljárást megindító felhívás
között ellentmondás merül fel, úgy az eljárást megindító felhívásban rögzített információ az irányadó.

5

Kiegészítő tájékoztatás és Helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás kérés és nyújtás határidejét a Kbt. 114. § (6) bekezdése határozza meg.
A tárgyi eljárásban helyszíni bejárás nem kerül megtartásra.

6

Kizáró okok és Alkalmasság igazolása

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
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Az alkalmasságra és az(ok) igazolására vonatkozó információkat az eljárást megindító felhívás tartalmazza.
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Ajánlattételi határidő

Az ajánlattételi határidő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban rögzítettekkel megegyezik.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen határidő az esetleges kiegészítő tájékoztatások vagy egyéb indokok alapján
módosulhat (akár több alkalommal). Kérjük, hogy az ajánlattételi szakaszban kiadott dokumentumokat kiemelt figyelemmel
kövessék!
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Az ajánlatok benyújtásának helye

Magyar Közbeszerzési Központ Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23. | t: +36 (42) 999600 | f: +36 (42) 999601 | e:
info@mkkozpont.hu
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Az ajánlatok felbontásának ideje és helye

Az ajánlatok felbontásának ideje azonos az „Ajánlattételi határidő” címsorban megadott időponttal. Az ajánlatok felbontásának
helye azonos „Az ajánlatok benyújtásának helye” címsorban megadott helyszínnel.

10 Támogatásra vonatkozó adatok

A szerződés az alábbi forrásból finanszírozott: „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében”
című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001)

11 Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban történő részvétel feltételéül ajánlati biztosíték nyújtását köti. A biztosíték visszafizetése
vonatkozásában irányadóak a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírásokat a
közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza.

12 Részekre történő ajánlattétel

A tárgyi eljárásban a részekre történő ajánlattétel – az eljárást megindító felhívásban rögzített indoklásra tekintettel – nem biztosított.

13 Műszaki leírás (specifikáció); ajánlati ár felbontása

Ajánlatkérő a tárgyi eljárás vonatkozó eljárást megindító felhívásában előírta, hogy Ajánlattevő a dokumentáció mellékleteként
kiadott „Ajánlati ár felbontása” megnevezésű dokumentumot (excel táblázat) kitöltve és kinyomtatva csatolni köteles ajánlatához. A
kiadott excel táblázatot kell értelemszerűen kitölteni, menteni és kinyomtatni! A kiadott excel táblázat tartalma az adatfeltöltésen
túlmenően semmilyen módon nem változtatható, az kizárólag a kért adatokkal tölthető ki! Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt,
hogy a táblázat hiánypótlás keretében történő kiegészítésére, módosítására a Kbt. 71. § (3) és (8) bekezdésében foglalt
korlátozásokat figyelembe véve van lehetőség!
Kbt. 71. § (3) bek.: A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat
– ideértve a 69. § (4)–(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.
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Kbt. 71. § (8) bek.: A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek
sérelmével és b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
Ajánlattevő nyilatkozata: 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.

14 Értékelési szempont

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint határozta meg az értékelési szempontokat: legalacsonyabb ár.
Ajánlattevő úgy köteles megtennie ajánlatát, hogy az értékelési szempont vonatkozásában megfeleljen az eljárást megindító
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek.

15 Boríték (csomag) felcímkézése

A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy azzal egyenértékű módon, melyből egyértelműen kiderül, hogy
a boríték (csomag) mely eljárásra vonatkozik és „Az ajánlattételi határidőig NEM BONTHATÓ FEL!”.)

Eljárási információk
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„Az ajánlattételi határidőig NEM BONTHATÓ FEL!”

16 A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra vonatkozó adatok
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