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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134507-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Nyíregyháza: Audiovizuális berendezések
2018/S 061-134507

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

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

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Bocskai u. 23.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon:  +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu 
Fax:  +36 42999601
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:info@mkkozpont.hu
http://www.nyiregyhaza.hu
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
mailto:info@mkkozpont.hu
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Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Bocskai u. 23.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon:  +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu 
Fax:  +36 42999601
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és színpadtechnika)
szállítása és helyszíni telepítése
Hivatkozási szám: 4.18.01.03.02.

II.1.2) Fő CPV-kód
32321200

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és színpadtechnika)
szállítása és helyszíni telepítése.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó hangtechnikai eszközök szállítása és helyszíni
telepítése (1. rész)
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
32321200
31600000

mailto:info@mkkozpont.hu
http://www.nyiregyhaza.hu
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
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32340000
51313000
51310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1. hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó hangtechnikai
eszközök szállítása és helyszíni telepítése (1. rész)” tárgykörben.
Élőhangosítási hangtechnikai rendszer, azon belül 64 terméktétel (mindösszesen: 304 db termék) szállítása,
helyszíni telepítése, üzembe helyezése, próbaüzeme és Ajánlatkérő szakembereinek betanítása oktatási
naplóval dokumentáltan. A tárgyi projektben tervezett nézőszám: 950 fő. Kiemelt termékek:
— 33 db aktív hangsugárzó (1.1; 1.4 és 1.15 terméktételek),
— 1 db digitális keverőpult (1.22 terméktétel),
— 2 db digitális stage boksz (1.24; és 1.25 terméktételek),
— 16 db vezeték nélküli átvitellel rendelkező mikrofon csatornával hangrendszer építés (1.29 terméktétel).
Próbaüzem:
— Min. 3 nap (min. átlag 8 óra/nap),
— A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 2 fő szakemberének gyakorlati betanítása,
— A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre állása.
Ajánlatkérő tájékoztatást ad: a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad akként, hogy annak műszaki egyenértékűségét a specifikációs
adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével ellenőrzi akként, hogy annak műszaki
egyenértékűségét a specifikációs adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével
ellenőrzi.
További részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok és a kapcsolódó Szerződéstervezet tartalmaz.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

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: igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, „A Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” c. projekt

II.2.14) További információk
A jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltak szerint a teljesítés határideje a kapcsolódó építési beruházás
befejezését (munkaterület átadását) követő 60 nap, amely magában foglalja a sikeres próbaüzemet is. A
kapcsolódó építési beruházás befejezése előreláthatólag 2018.05.08. napja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó fénytechnikai eszközök szállítása és
helyszíni telepítése (2. rész)
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
32321200
31600000
31200000
31500000
51310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó fénytechnikai
eszközök szállítása és helyszíni telepítése (2. rész)” tárgykörben.
Fénytechnikai rendszer, ezen belül 46 terméktétel (mindösszesen 544 db termék) szállítása, helyszíni
telepítése, üzembe helyezése, próbaüzeme és Ajánlatkérő szakembereinek betanítása oktatási naplóval
dokumentáltan.
Kiemelt termékek:
— 18 db színházi mozgófejes profil fényvető - min. 475 W LED teljesítmény (2.2 terméktétel),
— 16 db színházi mozgófejes wash fényvető - min. 750 W LED teljesítmény (2.3 terméktétel),
— 1 db (min. 4096 csatorna) fényvezérlő pult (1.1 terméktétel).
Próbaüzem:
— Min. 3 nap (min. átlag 8 óra/nap),
— A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 3 fő szakemberének gyakorlati betanítása,
— A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre állása.
Ajánlatkérő tájékoztatást ad: a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad akként, hogy annak műszaki egyenértékűségét a specifikációs
adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével ellenőrzi akként, hogy annak műszaki
egyenértékűségét a specifikációs adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével
ellenőrzi.
További részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok és a kapcsolódó Szerződéstervezet tartalmaz.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, „A Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” c. projekt

II.2.14) További információk
A jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltak szerint a teljesítés határideje a kapcsolódó építési beruházás
befejezését (munkaterület átadását) követő 60 nap, amely magában foglalja a sikeres próbaüzemet is. A
kapcsolódó építési beruházás befejezése előreláthatólag 2018.05.08. napja.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó színpadtechnikai eszközök szállítása és
helyszíni telepítése (3. rész)
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
32321200
44212000
31100000
31200000
45237000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó színpadtechnikai
eszközök szállítása és helyszíni telepítése (3. rész)” tárgykörben.
65 terméktétel, összesen 196 db termék szállítása, helyszíni telepítése, üzembe helyezése, próbaüzeme és
Ajánlatkérő szakembereinek betanítása oktatási naplóval dokumentáltan.
A teljesítéssel érintett színpadrendszer (amely magában foglalja a színpad-technológiát) 224 m2 alapterületű
színpadot foglal magában.
Próbaüzem:
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— Min. 3 nap (min. átlag 8 óra/nap),
— A próbaüzem alatt ajánlatkérő min. 5 fő szakemberének gyakorlati betanítása,
— A próbaüzem alatt ajánlattevő min. 2 fő szakemberének folyamatos helyszíni rendelkezésre állása.
Ajánlatkérő tájékoztatást ad: a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad akként, hogy annak műszaki egyenértékűségét a specifikációs
adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével ellenőrzi akként, hogy annak műszaki
egyenértékűségét a specifikációs adatlapokon szereplő „minimum műszaki előírás” pontjainak teljesítésével
ellenőrzi.
További részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok és a kapcsolódó Szerződéstervezet tartalmaz.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

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: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, „A Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” c. projekt

II.2.14) További információk
A jelen felhívás II.2.7) pontjában foglaltak szerint a teljesítés határideje a kapcsolódó építési beruházás
befejezését (munkaterület átadását) követő 60 nap, amely magában foglalja a sikeres próbaüzemet is. A
kapcsolódó építési beruházás befejezése előreláthatólag 2018.05.08. napja.

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, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
K) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll. Irányadóak továbbá a Kbt. 74. § (1) bek. rendelkezései.
K) Kizáró okok igazolási módja:
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a. Előzetes igazolás: Az ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az ajánlatban, hogy
nem tartozik az előírt kizáró ok hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) a Kbt. 67. § (4) bek.
szerinti nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
b. Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8-10. §-a
szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a
Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben rögzített kizáró okok hatálya alá.
Irányadóak a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1-16. §
rendelkezései. A kizáró okokra 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.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Nem kerül előírásra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
a. Előzetes igazolás: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid Ismertetése: Ajánlattevő (közös
ajánlattevők külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával igazolja, hogy megfelel az
előírt követelménynek (egyszerű nyilatkozatot az EEKD „Alfa" rész kitöltésével).
b. Utólagos igazolás: Az alkalmasság tényleges igazolása vonatkozásában a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. az irányadó.
Igazolási mód:
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.
M1. Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak) alatt befejezett, és legfeljebb hat éven
belül megkezdett legjelentősebb referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),
— 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,
— konzorciumi vagy projekttársaság tagjaként történt teljesítés esetén a saját teljesítés aránya.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (1) bek.
M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek. h) pontja alapján csatolandó az ajánlattevő által megajánlott
áru leírása (min. gyártói prospektus és hivatalos magyar nyelvű kezelési útmutató) és valós (a megajánlott
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termékkel egyező típusú eszközről készült) fénykép dokumentációja (olyan összetettségben, hogy a termék
minden kezelőszerve és csatlakozási pontja látható legyen) az alábbi részek és terméktételek tekintetében:
M2.a. 1. rész vonatkozásában: 1.1; 1.6; 1.8; 1.9; 1.11; 1.18; 1.22; 1.28; 1.48 sorszámú terméktételek;
M2.b. 2. rész vonatkozásában: 1.1; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.11; 2.12; 2.15; 3.2; 4.1 sorszámú terméktételek;
M2.c. 3. rész vonatkozásában: nincs előírás;
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a specifikációban konkrétan rögzített terméket ajánlja meg (azaz
nem egyenértékű terméket ajánl), úgy a jelen M2. alkalmassági feltételeknek automatikusan, minden további
igazolás nélkül megfelel. Azaz a fenti igazolások benyújtási kötelezettsége kizárólag „egyenértékű” termék
megajánlása esetén kötelező.
Irányadó a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas ajánlattevő, ha.
M1. rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak) alatt befejezett, és
legfeljebb hat éven belül megkezdett - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - lezárt alábbi
teljesítésekkel:
M1.a. 1. rész vonatkozásában: max. 2. db szerződésben megvalósult, összesen min. nettó 130 millió HUF
értékű, élőhangosítási hangtechnikai rendszer szállítására és helyszíni telepítésére vonatkozott;
M1.b. 2. rész vonatkozásában: max. 2. db szerződésben megvalósult, összesen min. nettó 99 millió HUF
értékű, fénytechnikai rendszer szállítására és helyszíni telepítésére vonatkozott;
M1.c. 3. rész vonatkozásában: max. 2. db szerződésben megvalósult, összesen min. nettó 57 millió HUF
értékű, színpadtechnikai eszközök szállítására és helyszíni telepítésére vonatkozott;
M2. az ajánlattevő által megajánlott áruk leírása és valós (megajánlott konkrét típusról készült) fénykép
dokumentációja alapján megállapítható, hogy az alábbi megajánlott áruk megfelelnek a minimum műszaki-
szakmai előírásoknak (hivatkozás: Specifikációs adatlap szerint):
M2.a. 1. rész vonatkozásában: 1.1; 1.6; 1.8; 1.9; 1.11; 1.18; 1.22; 1.28; 1.48 sorszámú terméktételek;
M2.b. 2. rész vonatkozásában: 1.1; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.11; 2.12; 2.15; 3.2; 4.1; 5.14 terméktételek;
M2.c. 3. rész vonatkozásában: nincs előírás.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
További feltételeket terjedelmi okokból lásd: jelen felhívás VI.4.3) "Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontja.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

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

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/05/2018
Helyi idő: 13:00

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 időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/05/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. A bontási eljárás a
Kbt. 68. § (1), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltak alapján kerül lefolytatásra.

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. 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.
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 (ezen kötelezettség teljesítésének elmulasztása az érintett gazdasági szereplő
kockázati körébe tartozik).
8. Csatolandó a kitöltött Specifikációs adatlap.
9. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap értendő.
10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bek. alapján, a Kbt. 47.§ (2) bek.-re figyelemmel.
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11. 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.
12. Alkalmazásra kerülnek a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. rendelkezései.
13. Összes RÉSZ esetén: a II.2.5) pontok szerinti „Ár” jelentése: nettó ajánlati ár (HUF).
14. A III.1.3. M1.-M2. pontjaiban felsorolt alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
15. Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték
mértéke: I. Rész: 1 700 000,- HUF; II. Rész: 1 300 000,- HUF; III. Rész: 770 000,- HUF.
A befizetés helye (az ajánlatkérő fizetési számlaszáma): OTP Bank Nyrt 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 - Szabadtéri eszköz - ajánlattal érintett rész(ek) sorszáma). 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.
Folyt. ld. VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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. § (3) bekezdése szerint.
A jelen felhívás VI.3) „További információk” pont folytatása:
16. Ha az ajánlattevő nem a megajánlott termék gyártója, csatolni kell a gyártóig visszavezethető, ajánlattevő
forgalmazási jogosultságát igazoló okirat(ok)at (magyar VAGY angol nyelven felelős magyar fordítással együtt)
az alábbi termékek vonatkozásában (hivatkozás: Specifikációs adatlap szerint):
— 1. rész vonatkozásában: 1.1; 1.6; 1.8; 1.9; 1.11; 1.18; 1.22; 1.28; 1.48 sorszámú terméktételek,
— 2. rész vonatkozásában: 1.1; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.11; 2.12; 2.15; 3.2; 4.1; 5.14 sorszámú terméktételek,

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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— 3. rész vonatkozásában: nincs előírás.
17. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont alkalmazásra kerül.
18. Projekttársaság: Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevő(k) általi gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében.
19. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (OO255).
20. A II.1.5) és II.2.6) pontokban szereplő 1 HUF érték technikai okból került rögzítésre.
21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben különösen a Kbt. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
irányadó.
22. II.2.7) pont értelmezése: munkaterület rendelkezésre bocsátásától számított 60 nap, amely magában
foglalja az eredményes próbaüzemet is.
23. További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
A jelen felhívás III.2.2) „A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek” pontja szerinti információk:
1.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (valamennyi RÉSZ vonatkozásában egységesen):
Teljes körű jótállás: 24 hónap a teljesítésigazolás kiadása napjától kezdődően.
Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után a szerződéses
nettó ár 1 %-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 30 %-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 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.
2.) Finanszírozási, fizetési feltételek (valamennyi RÉSZ vonatkozásában egységesen):
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a II.2.13) 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.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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