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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő
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II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés több részre történő ajánlattétel biztosítását. Ajánlatkérő kiemeli, hogy
a beszerzésre kerülő eszközök együttes működésének biztosítása elengedhetetlen a rendeltetésszerű használathoz.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1097 Budapest, Ecseri út 3. HU110II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:60vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

30230000-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

EgyetemEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Egyéb:

Oktatás

Árubeszerzés

Tobii szemmozgáskövető eszköz beszerzése

A közbeszerzés mennyisége: - Tobii Pro Glasses2 Live View Wireless 50 viselhető szemmozgáskövető vagy azzal egyenértékű eszköz - 
Tobii Pro Glasses2 Upgrade 100 Hz vagy azzal egyenértékű eszköz - Tobii Pro Spectrum 600 Hz hardware package asztali 
szemmozgáskövető - Tobii Pro X3-120 hardware package hordozható szemmozgáskövető - Tobii Pro X2/X3 Mobile Device Stand 
Package - kiegészítő mobil eszközökön történő használatra - Tobii Pro Lab software, Full Edition - Noldus FaceReader 7 software A 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben 
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell. CPV Nomenklatúra: 30230000-0 Számítógéppel kapcsolatos eszközök A részletes feladatleírást a 
Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Tobii szemmozgáskövető eszköz beszerzése
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90Összesített nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A közbeszerzés tárgya: „Tobii szemmozgáskövető eszköz beszerzése” A közbeszerzés mennyisége: - Tobii Pro Glasses2 Live View 
Wireless 50 viselhető szemmozgáskövető vagy azzal egyenértékű eszköz - Tobii Pro Glasses2 Upgrade 100 Hz vagy azzal egyenértékű 
eszköz - Tobii Pro Spectrum 600 Hz hardware package asztali szemmozgáskövető - Tobii Pro X3-120 hardware package hordozható 
szemmozgáskövető - Tobii Pro X2/X3 Mobile Device Stand Package - kiegészítő mobil eszközökön történő használatra - Tobii Pro Lab 
software, Full Edition - Noldus FaceReader 7 software A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást és darabszámot a 
Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

30230000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1097 Budapest, Ecseri út 3.

Igen

Igen

Többlet jótállás vállalt időtartama (legjobb: 12 hónap) 10

Nem

Igen

60

Nem
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Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott 
jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az ajánlatban kizárólag a Kbt. 
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 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) alpontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g
) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani
a kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a 
részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 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. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) 
bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-1.1.5-17-2017-00007
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi finanszírozás forrása EFOP forrás. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések 
pénzneme: HUF. Finanszírozás EU forrás igénybevételével valósul meg. Az EU finanszírozás forrása: EFOP-1.1.5-17-2017-00007, 
formája: utófinanszírozás A támogatás intenzitása: 100% A nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:
130. § (1)–(2) és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján teljesíti 
fizetési kötelezettségét. Nyertes ajánlattevő a teljesítés Ajánlatkérő által történő elismerését követően utólag jogosult számlát 
benyújtani. Ajánlattevő 1 db végszámla kiállítására jogosult a ténylegesen teljesített és Ajánlatkérő által elismerten átvett áru alapján. 
Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. § rendelkezései. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Áht. 41. § (6) bekezdésére.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Jótállás: nyertes ajánlattevő 12 hónap kötelező és további … hónap ***ajánlati 
elem*** vállalt teljeskörű jótállással tartozik. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a leszállítandó termék nettó 
ellenértékének 1 %-a naponta, de maximum nettó szerződéses ár 20 %-ának megfelelő összeg. Hibás teljesítési kötbér: A kijavításra 
tűzött póthatáridő eredménytelen eltelte esetén nyertes ajánlattevő köteles a késedelmi kötbérnek megfelelő, azaz napi 1%-os mértékű
kötbért fizetni a hiba kijavításának időpontjáig. Meghiúsulási kötbér: A teljesítés a nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból 
történő meghiúsulás esetén köteles meghiúsulási kötbért fizetni az Ajánlatkérőnek, mely a meghiúsulással érintett gépjárműre eső 
nettó szerződéses ár 30 %-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) 
legalább 1 db hardverből és szoftverből álló komplex eszközrendszer (amely az alábbi műszaki követelményeknek megfelel: 
szemvezérlés segítségével teszi lehetővé a számítógép irányítását) adásvételére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, 
amely értéke eléri vagy meghaladja a nettó 21 millió Ft-ot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 év legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgya (Hardverből és szoftverből álló komplex eszközrendszer, amely szemvezérlés segítségével teszi lehetővé a 
számítógép irányítását) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint. A 
referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - a szállítás tárgyát
és mennyiségét; - a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), - továbbá nyilatkozatot 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás szükség esetén a fentieken túl 
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. 
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). Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésére.

Nem

Nem
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1) Jelen eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai 
alkalmazandóak. Ahol a közbeszerzési dokumentumok írásbeli vagy írásban kifejezésre utalnak, ott a Korm. rendelet 2.§ (1) 
bekezdése alapján az írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok 
bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. 3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 
66. § (5) bekezdése szerint. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglalt 
valamennyi előírásra vonatkozóan. 5) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell 
jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen 
rész tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozat adott esetben 
nemleges tartalommal is csatolandó. 6) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 7) Az ajánlat 
összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely 
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés 
alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 8
) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 9) FAKSZ: dr. Morison Márk (
lajstromszám: 01042) 10) Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem 
benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második 
munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző második nap. 11) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében, mind az 
önálló, mind a közös ajánlattevők esetében kizárja a projekttársaság létrehozását. 12) Az ajánlatok értékelése: A legjobb ár-érték
a KD-ban megadottak szerint. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-100. Értékelés módszere ár esetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetében egyenes arányosítás.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




