DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H-2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1-2.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
a

„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi bővítése”
TÁRGYÚ

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY, HARMADIK RÉSZ, NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN
LEFOLYTATOTT, NYÍLT [KBT. 113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSHOZ

2017.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy
a 2017. december 22. napján megküldött ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező
feladatok megvalósítására.
Ajánlattételi határidő: 2018. január 8. 12:00 óra
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Telefon: +3625544180
Fax: +3625544178
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu; farkas@pmh.dunanet.hu
Kapcsolattartó: Farkas Róbert
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +361 7896943
E-mail: eszker@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti)
közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos, hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi bővítése”
A szerződés időtartama:
A szerződést a felek 12 hónapos határozott időtartamú teljesítési időszakra kötik.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Telefon: +3625544180
Fax: +3625544178
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu; farkas@pmh.dunanet.hu
Kapcsolattartó: Farkas Róbert
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +361 7896943
E-mail: eszker@eszker.eu

2.

Aközbeszerzési eljárás fajtája, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
esetén annak indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt (Kbt. 113.§ (1)
bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás.

3.

Azon elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha
egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a
39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett
dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Azokat ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja az
ajánlattevők részére.

4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Árubeszerzés
Tárgya: „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi bővítése”
Mennyisége:
A közrend fenntartása, a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése
érdekében megfogalmazódott az Önkormányzat részéről az az igény, hogy a város területeit
térfigyelő kamerákkal lássa el, a meglévő kamerarendszert kiegészítse, a megfigyelést
kiterjessze a jelenleg nem megfigyelt területekre is. Jelenlegi 47 kamerából álló rendszer
működik a városban. Az élő kép továbbítása a központba rádiófrekvenciás átjátszó
állomásokon keresztül történik. A központ elhelyezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon

erre a célra kialakított helyiségben. A központban elhelyezett 2 db munkaállomás 60 db kamera
működtetését teszi lehetővé.
Jelen eljárás keretében az ajánlattevők 13 db új nagyfelbontású, színes képet adó,
éjjellátó dóm kamera új helyre, új oszlopra való telepítésére, a meglévő kamera
rendszerbe való beintegrálására, +1 db új munkaállomás kiépítésére, kialakítására
tehetnek ajánlatot.

A munkaállomás követelménye a következő:
A központba telepítendő +1 megfigyelő munkaállomás kialakítása a meglévő 2 db állomások
szerint, beintegrálva a meglévő hálózatba:
- 1 db munkaasztal
- 1 db felnőtt irodaszék, + 2 db meglévő szék cseréje
- 1 db PC asztali számítógép Windows rendszerrel + 1 db üres 2TB- os merevlemezes
meghajtóval:
Intel CoreII7 4.0GHz
16 GB memóra
120 GB SSD
CD író
Windows 10 64 Bit Pro
NVIDIA Grafikus kártya 2 GB DDR5 ram
2 TB háttértároló
RACK rendszerű PC ház
750 W tápegység
- 1 db falra szerelhető 50” monitor fali konzollal, HDMI csatlakoztatás
- 2 db megfigyelő monitor 22” (asztali megjelenítő), LED kijelző, a munkaasztalra telepítve
A projekt keretében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
-

tervezés

- a telepítéshez szükséges engedélyek beszerzése (a működéshez feltétel a 230V-os hálózat
kiépítéséhez szükséges engedélyeztetési terv elkészítése – az engedélyeztetési folyamat
elvégzése a gazdasági szereplő feladata).
- A kiépítéshez szükséges E.ON Áramhálózati Zrt. - vel együttműködési szerződés
előkészítése, megkötése, a méretlen 230V kiépítés megrendelése.
-

eszköz szállítás, telepítés, beüzemelés, meglévő rendszerbe való beintegrálás, átadás.

Jelen felhívás tekintetében Ajánlatkérő az alábbi követelmény specifikációt határozza meg:

Ajánlatkérő a jelenlegi bűnmegelőzési igényekkel összhangban 13 helyszínen összesen 13 db
új IP térfigyelő kamerát kíván elhelyezni a megadott helyszínekre.
A kamerák tervezett helyszíneit és darabszámát a következő táblázat tartalmazza.

s.sz.

Helyszín

Kamera
darabszám

1.

Hengerész u. – Lajos király krt.
kereszteződés

1

2.

Erdő sor - Diófa u.
kereszteződés

1

3.

Apáczai Csere János u. 1.
parkoló /Robinson kocsma
előtt/

1

GPS
koordináták

230 V-os megtáplálási
helyek

N: 46.959463

Hengerész u. garázsoknál
lévő KVS elosztószekrény

E: 18.917293
N: 46.960011
E: 18.923270
N: 46.970775
E: 18.937809
N: 46.964816

4.

Tavasz u. 5. előtti kereszteződés

1

5.

Bocskai István u. – Bóna István
u. kereszteződés

6.

Bercsényi Miklós u. – Weiner
Tibor krt. kereszteződés

1

7.

Váci Mihály u. – Pajtás u.
csomópont

1

8.

Petőfi liget

1

9.

Táncsics M. u. piac mögötti
parkoló

1

10.

Aranyvölgyi út - Baracsi u.
kereszteződés

1

11.

Építők útja. – Vasmű út
kereszteződés

1

12.

Tolsztoj u. – Arany János u.
kereszteződés

1

E: 18.922252
N: 46.967919

1

E: 18.926743
N: 46.967103
E: 18.931477
N: 46.971205
E: 18.934937
N: 46.960252
E: 18.938435
N: 46.958984
E: 18.934544
N: 46.973501
E: 18.927723
N: 46.958368
E: 18.945426
N: 46.976959
E: 18.932390

Erdő sor 32/5.sz. KVS
elosztószekrény
Martinovics u. 2. lépcsőház
vill. mérőfülke KIF méretlen
gyűjtősín
Tavasz u. 36.sz. lépcsőház
vill. mérőfülke KIF méretlen
gyűjtősín
Bocskai u. 7/b lépcsőház
vill. mérőfülke KIF méretlen
gyűjtősín
Bercsényi Miklos u. KVS
elosztó szekrény
KVS elosztó szekrény
Görbe u. 8TR állomás KIF
gyűjtősín
Táncsics Mihály u. Piac
északi oldalán lévő
elosztószekrény
Aranyvölgyi u. 21/3.sz. KVS
elosztószekrény
Eszperantó u.5/a/8.sz. KVS
elosztószekrény
Arany János u. KIF 275.sz.
oszlop

13.

N: 46.958355

Barátság útja – Hangulat u.
kereszteződés

1

Összesen:

13

E: 18.947188

Barátság u. 3.sz. lépcsőház
vill. mérőfülke KIF méretlen
gyűjtősín

A megadott GPS koordináták tájékoztató jellegűek. A telepítés előtti területbejárás során
kerülnek kitűzésre a pontos helyek. A megtáplálás az E-ON Energiaszolgáltató a felé beadott
előzetes igénybejelentés alapján határozta meg.

Jogszabályi, dokumentációs és általános követelmények:
A felhasznált eszközöknek meg kell felelniük a magyar jogszabályokban, magyar
szabványokban és műszaki leírásokban felsoroltaknak. A rendszer minden kísérő
dokumentációjának magyar nyelvűnek kell lennie.
Szükséges tanúsítványok, engedélyek:
-

CE és ECC tanúsítvány

-

EU, MSZ megfelelés

-

szükség esetén MABISZ minősítés

-

érintésvédelmi követelmények betartását igazoló hatósági jegyzőkönyv

-

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat (VV)

-

igénybevett idegen objektum vagy létesítmény használata esetén az eszközök
felszerelésére vonatkozó tulajdonosi engedély, bérleti szerződés, költségkalkuláció
(pl.: E.ON közös oszlopsor használat esetén)

-

frekvencia engedély

(ÉV),

bizonyos

esetekben

Szükséges dokumentációk, tervek:
-

magyar nyelvű rendszerterv, blokk séma szintű elvi rajzok

-

kábelezésre vonatkozó nyomvonalas tervek, megvalósulási tervek („D” tervek)

-

eszközleltár (a beépített eszközökre vonatkozóan)

-

kamera telepítési tervek (azonosító, elhelyezés, irány, látószög)

-

kamerahely, kameranév nyilvántartás (lista), térképi megjelenítéssel

-

IP cím kiosztási terv

-

beállított jelszavak nyilvántartása

-

magyar nyelvű üzemviteli-kezelési utasítás (szerviz tevékenységek felsorolása,
gyakoriságuk, szerszám- és személyi igénye)

-

előírásoknak megfelelő egységes feliratozás megléte a telepített eszközökön,
környezetében és kábelezésen, a berendezésnél tárolt helyi dokumentáció megléte
(pl.: bekötési rajz)

-

A szállított rendszernek illeszkednie kell a meglévő infrastruktúrához, hardveresen
és szoftveresen kompatibilisnek kell lennie azzal. A korszerű kamera rendszerek
esetében elvárás a digitális technológiákra, nyílt ipari szabványokra, és IP
infrastruktúrára
épülés
(ONVIF
kompatibilitás).
A
gyártó
specifikus
analóg/hibrid/digitális megoldások nem megfelelőek.

-

A rendszer átadását követően, egyszeri alkalommal a kezelőszemélyzet oktatását
térítésmentesen vállalja.

-

A rendszer több lépésben bővíthető, moduláris felépítésű legyen. Felépítése
biztosítsa a későbbiekben történő szakaszos bővítéseket úgy, hogy a korábban
telepített rendszer központi és külső elemei csere nélkül továbbra is felhasználhatók
legyenek (kompatibilitási követelmény).

Előírások a kábelezéssel kapcsolatban
-

Általános elvárás a kábelezéssel szemben, hogy a kábelek kültéri vezetése
megfelelő védelem mellett történjen. Külső térben csak kültéri kivitelű kábelek
(megfelelő UV állóságú és mechanikai kialakítású) használhatók.

-

A szabotázsvédelem miatt 3,5 m alatti magasságban elhelyezett kábelvezetés csak
fém védőcsőben történhet.

-

A térfigyelő rendszer kameráit, az átviteli utakat, a rendszer központi berendezéseit
túlfeszültség védő eszközökkel kell biztosítani a rongálódás ellen, úgy a tápáram,
mint a videó vagy adat jel vonatkozásában.

A dokumentációs elvárások a kábelezéssel kapcsolatban:
-

Helyszínrajz: a kábelezés nyomvonalvezetéséről (lehetőleg méretarányos) térképi
alapra felvitt nyomvonalas rajz, feltüntetve a kábelek típusát.

-

Sematikus rendszertechnikai rajz: a telepített eszközök közti kábelkapcsolatokat
funkcionális szempontból megmutató rajz, kiegészítve az érintett eszközök és
fontosabb kábelszerelvények jelölésével (pl.: villámvédelmi túlfeszültség levezető,
zavarszűrő, PoE inzerter, rendező, stb…).

-

Kábel lista: a telepített kábelek listaszerű felsorolása, a viszonylat, a kábeltípus, és
a kábelek hosszának megadásával.

-

Kábelezési szerelési munkákat csak minősített, engedéllyel rendelkező személy,
vagy vállalkozás végezhet.

Általános előírások a telepített eszközökkel szemben:
-

A telepített kamerák tápellátásának biztosítása a szükséges érintésvédelmi
szabályok betartásával, rendszer kivitelezését végző gazdasági szereplő feladata. A
rendszer kivitelezőjének feladata beszerezni mindazon engedélyeket és
megállapodásokat az energiaszolgáltatótól, illetve egyéb más magán vagy közületi
szervtől, melyek jogosultak energiát továbbszolgáltatni a kamerák felszerelési
helyén. Az előzetes elvi egyeztetést, a létesítési helyekre vonatkozóan rendszer
tervezőjének feladata elvégezni.

-

A felhasználni kívánt kameráknak meg kell felelniük a rendszerterv, elhelyezésre
vonatkozó irányelveiben foglaltaknak és rendelkezniük kell a (MABISZ) CE
tanúsítványával.

-

A kamerák kültéri tokozatának kialakítása időjárás és környezetálló legyen,
megfelelő mechanikus védelmet biztosítson, a kameraház és szerelvénye
illeszkedjen a környezethez.

-

A kamerák és a környezetében telepített videotechnikai eszközök idegen hozzáférés
ellen védett kivitelben legyenek kialakítva, a rendszerelemek szabotázsvédelméről
gondoskodni szükséges.

-

Minden kültéri alkotóelem IP65-ös védettségű kell, hogy legyen, illetve az
eszközöket kültéri kivitelű fém szekrénybe kell telepíteni.

A kamerákkal szemben támasztott minimum követelmények:
-

csak IP kamerák alkalmazása elfogadható

-

az elvárt felbontás: minimum 3 MEGAPIXEL (minimum: 2048x1536), minimum 25
frame/sec

-

1/ 3”-os CMOS érzékelő

-

day & night funkcióval rendelkezzen, mechanikus szűrővel, infra megvilágítással
(minimum: 40 m-es megvilágítási távolsággal)

-

varifokális, megapixel, IR korrigált, 2,8-12 mm optika

-

rejtett kábelezésű, nagy mechanikai szilárdságú, kültéri kameraház

-

távoli web alapú elérhetőség lehetősége elengedhetetlen követelmény

-

rugalmas kép beállítási lehetőségek

-

szünetmentes tápellátás szükséges a zavartalan működéshez

-

Videó kódolás: H-264, gyártó specifikus implementáció nem elfogadható!

-

Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1 és 25 kép/s között állítható kell legyen.

-

Videó bitráta: legalább 2Mbps - 16 Mbps között

-

Az IP adatátviteli csatorna megszakadása esetén, illetve olyan végpontok esetében,
ahol limitált átviteli sávszélességgel kell számolni, biztosítani kell a legjobb felbontású
stream helyi tárolását (képeiket minimum 3 nap időintervallumban rögzítse, tárolja a
hatályos jogszabályok szerint)

Előírások a szünetmentes áramellátással kapcsolatban
-

A rendszer megbízhatósága érdekében az alkatrészek hosszú élettartamúak
legyenek, a feszültségingadozások, áramlökésekkel szembeni viselkedés, az átütési
szilárdság megfelelően méretezett legyen. Az áramellátás legyen alkalmas
önműködő, gyors újraindulásra, ugyanakkor a közüzemi hálózatra való visszahatások
minimálisak legyenek. Egy-egy részberendezés meghibásodása nem károsíthatja a
környezetét, nem okozhatja a teljes rendszer leállását, esetleg meghibásodását és
nem eredményezhet tartósan meg nem engedett vezetett és/vagy sugárzott
elektromágneses zajt.

-

A berendezéseknek alkalmasnak kell lenni állandó műszaki jelenlét nélküli folyamatos
üzemre.

-

A rendszerben üzemelő berendezések (egyedi kamerák, rögzítők és kiegészítő
megvilágító egységei) ellátását biztosító berendezések esetében elegendő a 30
perces áthidalási idő, az SNMP/WEB menedzselhetőség ajánlott, de nem kötelező
elvárás.

A rögzítő és megjelenítő központtal szemben támasztott követelmények:
Meglévő központ. Intranet hálózathoz kapcsolódás

-

A kamerák élő képe, megfelelő titkosítású VPN kapcsolaton keresztül kerül a rögzítő
szerverre és a megjelenítő központba. A felhasználható átviteli közeg a meglévő,
illetve a kapcsolódó felhívás keretében kiépítendő hálózat.

-

Annak érdekében, hogy az átviteli út megszakadása ne okozzon adatvesztést,
biztosítani kell a kamera helyszíneken az adatok rögzítésének lehetőségét (SD
kártya, vagy helyszínen telepített NVR).

Megbízó alapvető elvárása a kompatibilis platformon történő megjelenítés, ezért javasolt a
rendszerek tervezésekor a kompatibilis eszközök használata (kamera,), ezáltal is biztosítva a
natívan integrált eszközök által garantáltan használható "SMART" funkciókat, videó analitikát
(rendszámfelismerés, személyfelismerés, mozgásérzékelés, vonalátlépés, videó tracking...).
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció és azárazatlan eszközlista
tartalmazza.)
Az ajánlati felhívásban valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra,
típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.

CPV kód:
35121000-8 Biztonsági berendezések;
35125300-2 Biztonsági kamerák;
35121300-1 Biztonsági szerelvények;
5.

A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják:
Adásvételi szerződés

6.

Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési
rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:-

7.

A szerződés időtartama:
A szerződést a felek 12 hónapos határozott időtartamú teljesítési időszakra kötik.

8.

A teljesítés helye:
Dunaújváros város közigazgatási területe:
1. Hengerész u. – Lajos király krt. kereszteződés
2. Erdő sor - Diófa u. kereszteződés
3. Apáczai Csere János u. 1. parkoló /Robinson kocsma előtt/
4. Tavasz u. 5. előtti kereszteződés
5. Bocskai István u. – Bóna István u. kereszteződés

6. Bercsényi Miklós u. – Weiner Tibor krt. kereszteződés
7. Váci Mihály u. – Pajtás u. csomópont
8. Petőfi liget
9. Táncsics M. u. piac mögötti parkoló
10. Aranyvölgyi út - Baracsi u. kereszteződés
11. Építők útja. – Vasmű út kereszteződés
12. Tolsztoj u. – Arany János u.
13. Barátság útja – Hangulat u.
2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.
NUTS kód: HU211
9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes nettó ajánlati ár30 %ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező.
Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak
megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
Ajánlatkérő részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.
Az előlegszámla összege a (vég)számlában számolható el.
Ajánlatkérő a benyújtott számla összegét az igazolt teljesítést követően
átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései figyelembevételével.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott [6:155.§ (1) bekezdés]
mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását.
11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során, mivel a
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő térfigyelő rendszer szerves
egységet alkot, ezért jelen eljárás tárgyát is csak egységesen lehet elvégezni.

12. Az ajánlatok értékelési szempontjai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont.
Értékelési szempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

2.

Jótállás időtartama (A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; az
ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60
hónap. Ajánlatkérő a 12 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat
értékeli.)

25

3.

Késedelmi kötbér (Az adott határidővel kapcsolatos feladatokra
(részteljesítésre) minimum a szerződéses érték 0,1%-a /minden
megkezdett naptári nap, maximum a szerződéses érték 2 %-a / minden
megkezdett naptári nap után). Ajánlatkérő a 0,1% és a 2 % közötti
megajánlásokat értékeli.

5

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Azon értékelési részszempontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg,
az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még
kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont)
számú pontot ad.
Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési
pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi
elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört
pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre
kell kerekíteni, feltéve, hogy ez nem okoz pontazonosságot (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont (Nettó ajánlati ár összesen) esetében a
fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb vállalható tartalmi elemre a maximális pontot (10,
tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla).
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a fordított arányosítás módszere
tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max:
a pontskála felső határa
P min:
a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és
illetékek, stb.
Az ajánlatok kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy az ajánlati árnak teljes
körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési
igényt.
Az 1. értékelés szempont szerint önállóan értékelés alá kerülő megajánlás alátámasztására
ajánlattevőknek az ajánlathoz ártáblázatot kell csatolni.
Az ajánlatkérő a 2.értékelési részszempont(Jótállás időtartama) és 3. értékelési
részszempont(Késedelmi kötbér) esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza az
alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb vállalható
tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A
legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla).
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet az egyenes arányosítás módszere
tartalmazza.
A értékelés módszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2.értékelési részszempont esetében a jótállás időtartamának minimális
mértékeként 12 hónapot határoz meg.
Ennek megfelelően a legkedvezőtlenebb mértéke: 12 hónap (0 hónap megajánlás esetén),
melynél kedvezőtlenebbet (alacsonyabbat) ajánlatkérő nem fogad el.
A legkedvezőbb mértéke 60 hónap (48 hónap megajánlás esetén), melynél kedvezőbb
(magasabb) megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a késedelmi kötbér kötelező minimális
mértékeként a nettó ajánlati ár 0,1 %-a / naptári napot határoz meg.
Ennek megfelelően a legkedvezőtlenebb mértéke: 0,1 % / naptári nap (0,0%/ naptári nap
megajánlás esetén), melynél kedvezőtlenebbet (alacsonyabbat) ajánlatkérő nem fogad el.
A legkedvezőbb mértéke 2,0%/naptári nap (1,9 % / naptári nap megajánlás esetén), melynél
kedvezőbb (magasabb) megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az
ajánlattevő.
A késedelmi kötbér mértékére tett megajánlást egy tizedesjegyre kerekítve kell megadni.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben
a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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.
Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi
nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya
alá.
14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az
általa
igazolni
kívánt
alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat azonban nem köteles
megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján,
ajánlatkérő az értékelési részszempontra

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével
ezen alkalmassági követelmény igazolása
tekintetében az alábbi dokumentumok
benyújtását kéri:
M1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőző 3 év jelentősebb
referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23. § szerint meghatározott
formában igazolva (referencianyilatkozat
vagy referenciaigazolás), mely tartalmazza
legalább az alábbiakat:
▪ a szerződés tárgyát és mennyiségét;
▪ a teljesítés idejét, (év-hónap-nap
pontossággal feltüntetett kezdési és
befejezési dátum megadásával);
▪ a teljesítés helyét;
▪ a teljesített munkák leírását;
▪ nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként olyan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak azt fogadja el az
alkalmasság
igazolásaként,
amely
konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt
alkalmassági feltételeket, figyelemmel a
Kbt.
140.
§
(9)
bekezdésében
meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a
teljesítés
bemutatásáról
szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés
mértékét százalékban vagy forintban.)
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló
dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra
ajánlattevő
részéről,
ajánlattevő csatolja a dokumentumok
magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a
magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított
36
hónapban,
olyan
szerződésszerűen
teljesített referenciával vagy referenciákkal,
mely
összesen
9
darab
térfigyelő
kameraszállítására/kiépítésére vonatkozott.
Az alkalmassági követelmény legfeljebb kettő
darab referenciával teljesíthető.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket
fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven
(36 hónapon) belül esik és legfeljebb hat éven
belül került megkezdésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §
alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
köteles elfogadni annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény
vagy
tevékenység
a
szerződés
részteljesítéseként valósult meg.

és
(9)
bekezdésében
megfelelően.

foglaltaknak

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván
megfelelni,
úgy
ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének
megfelelően
a
kapacitást
nyújtó
szervezetnek az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági
feltételnek
történő
megfelelést.
15. Ajánlattételi határidő:
2018. január 8. 12:00 óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.– BBT Irodaház, II. emelet
Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.30-16.00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.30-12.00 óra között lehet leadni előzetes
egyeztetéssel.
Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Formai követelmények: Az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell - a jelen
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai
követelményeknek megfelelően - elkészítenie és benyújtania:
-

-

-

az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező
1 db elektronikus (CD/DVD)másolati példányban kell beadni. Amennyiben a papír alapú és
az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti
irányadónak.

-

az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni;
a zárt csomagon „Ajánlat – „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszer 2018. évi
bővítése”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor
bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

17. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy
az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak
szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell
viselnie.
18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház, tárgyaló
2018. január 8. 12:00 óra
Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva
20. Az ajánlati biztosíték előírására,
biztosítékokra vonatkozó információ:

valamint

a

szerződésben

megkövetelt

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és
szerződéstervezetekben részletezettek szerint:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan
okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a teljesítési határidő elmulasztja. A késedelmi kötbér
mértéke (a késedelemmel érintett valamennyi megkezdett naptári napra) – a nyertes
ajánlattevő ajánlata függvényében - a szerződés szerinti nettó ellenérték minimum 0,1,
maximum 2,0 %-a/naptári nap. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult
a szerződéstől elállni, mely okán nyertes Ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz
kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,
amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése
meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 16%-a.

Jótállás: minimum 12 hónap. Nyertes ajánlattevő megajánlásától függően. A jótállás kezdő
időpontja: a teljesítés napja.
Amennyiben az átadás-átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor az
átvételt a hibás hiányos termékek vonatkozásában Ajánlatkérő megtagadja, a
hibátlan teljesítéséig a késedelmi kötbér szabályai alkalmazandóak, amennyiben a
teljesítésre a szerződésben foglalt teljesítési határidő után kerül sor.
Teljesítési biztosíték:Ajánlatkérő Kbt. 134. § (2) bekezdés szerint aszerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes ajánlattevő ajánlatában
foglaltaknak megfelelően a nettó vételárdíj 3,0 %-ának megfelelő összegű teljesítési
biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének
időpontjakor köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Nyertes ajánlattevőnek a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítéko(ka)t:
• óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével, átutalásával,
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
• pénzügyi intézmény vagy biztosító készfizető kezesség biztosításával,
• vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat a
szerződéstervezet tartalmazza.
21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
Nem
22. Egyéb információk:
1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A
gazdasági szereplő, amelynek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte,
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek Ajánlatkérő nem
küldött eljárást megindító felhívást.
2. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt.71. § szerint biztosítja. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése
szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)
bekezdésre.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)
és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
5. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése

szerint benyújtott egy papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők
tekintetében.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az52. §
(3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Az aláírási címpéldány vagy az aláírás minta a 2006. évi V. törvény 9. §-ának megfelelően
kell, hogy benyújtásra kerüljön.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
11. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
12. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
13. Az ajánlatkérő nem él a 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
14. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés

időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi
bankja által a fenti időpontokban érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie
kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
17. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
18. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni
az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt.
65.§ (7) bekezdés)
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől
az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletek, valamint a vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban
külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
21. 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. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját
23. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2017. december 22.

