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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.elte.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12399896Fax:Telefon:E-mail:

MártonDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:11720/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

Szállítási, rakodási és bútormozgatási feladatokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000171092022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Eötvös Loránd Tudományegyetem 15308744241

Egyetem Tér 1-3.

Budapest HU 1053

Sándor Endre

sandor.endre.marton@kancellaria.
elte.hu

+36 309118169
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

60000000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000171092022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000171092022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000171092022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Központi költségvetési szerv

Oktatás

Szállítási, rakodási és bútormozgatási feladatok

Szolgáltatás megrendelés

A közbeszerzési eljárás célja az Ajánlatkérő valamennyi budapesti épületében felmerülő alkalmi anyagmozgatási, szállítási, nem 
rendszeres rakodási, belső költöztetési feladatok elvégzése, valamint az épületei közötti alkalmi anyagmozgatási, szállítási, nem 
rendszeres rakodási, költöztetési feladatok ellátása keretszerződés alapján. A vállalkozási keretszerződés az aláírás napjától érvényes 
és hatályos 24+12 hónapig terjedő időtartamra, vagy legfeljebb nettó 60.000.000 HUF, azaz nettó Hatvanmillió forint keretösszeg 
eléréséig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a 24 hónap időtartam alatt.
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A közbeszerzési eljárás célja az ELTE (továbbiakban: Ajánlatkérő) valamennyi budapesti épületében felmerülő alkalmi 
anyagmozgatási, szállítási, nem rendszeres rakodási, belső költöztetési feladatok elvégzése, valamint az épületei közötti alkalmi 
anyagmozgatási, szállítási, nem rendszeres rakodási, költöztetési feladatok ellátása keretszerződés alapján, az alábbi feltételekkel: 
•        az ajánlatot az 1.sz. mellékletben foglalt bontásban kérjük megadni, 
•        ELTE ingatlanok helyszíneit a 2. sz. melléklet ELTE ingatlanok.xls tartalmazza,  
•        a megrendelés keretösszege nettó 60.000.000,- Ft, a keret erejéig, várhatóan a szerződéskötéstől számított 24+12 hónap 
időtartamban történő lehívásokkal, 
•        a keret kimerítésére a megrendelő nem vállal felelősséget,  
•        szolgáltatások konkrét esetben történő megvalósítása Egyedi Megrendelések alapján történik.  (3. sz. melléklet) 
•        Felek között a szállítási szolgáltatások vonatkozásában létrejövő Egyedi Megrendelésekre és azok teljesítésére a Szállítási 
Keretszerződésben foglaltak irányadók, 
•        az ajánlatkérő írásbeli megrendelésére a tételek elszállítása/mozgatása 10 munkanapon belül az ajánlatkérésben szereplő 
helyszínekről, átvevő/lerakó helyre, az átvevő előzetes értesítésével történik, 
•        a számlát a leigazolt szállítólevél és teljesítés igazolás csatolásával, a teljesítés igazolásban megjelölt címre kell megküldeni, 
•        Hulladéklerakóba történő szállítás esetén a megsemmisítés díját az Egyedi megrendelő/ajánlat nyomtatványon kell feltüntetni. 
•        A keretszerződés intézményi hatálya: a Megrendelő részéről a 2. sz mellékletben található igazgatási és szervezeti egységek  
 
Az ajánlati kiírás munkáira vonatkozóan az alábbi feladatot határozzuk meg: 
 
Elvégzendő feladatok: 
•        A 2.sz. mellékletben megjelölt ingatlanokon lévő épületek között és az épületeken belüli anyagmozgatási, bútorszállítási, 
költöztetési és rakodási feladatok ellátása, valamint a leselejtezett eszközök, berendezések megsemmísítésre, megfelelő 
hulladéklerakóba történő szállítása. 
•        A Vállalkozó köteles a bútorok, illetve nagyobb berendezések (munkavédelmi szabályok szerint legfeljebb 4 fő által fizikailag 
mozdítható), 
-        Megrendelő telephelyei és a külsős helyszín között, 
-        Megrendelő telephelyei között, és  
-        Megrendelő telephelyein belül történő mozgatásra, azok épületen belüli és épületek közötti szállítására, rakodására. 
•        Igény esetén a szállításhoz szükséges szerelési  munkák (le,-fel; szét,-és összeszerelés) elvégzése. 
•        A leselejtezett eszközök, berendezések megsemmísítésre, megfelelő hulladéklerakóba történő szállítása, az ehhez szükséges 
dokumentációk/engedélyek beszerzése. 
•          A mozgatás, szállítás az épületből való kihordást és a magadott helyre történő szállítást követően az ott lévő épületbe történő 
elhelyezést is tartalmazza. 
 
A Kbt. 50. § (1) d) szerinti hozzávetőleges, előzetesen várható mennyiségek 12 hónapra vonatkozóan: 
- 80 tonna fahulladék (bútor) 
- 30 tonna egyéb hulladék (számítástechnikai eszköz, egyéb gép berendezés (minden ami nem bútor) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

60000000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az egyes költöztetési, szállítási és bútormozgatási feladatok összefügghetnek, kapcsolódhatnak egymáshoz, időbeliségük egymástól 
függhet, az egyes tevékenységek esetileg felmerülő igényeken alapulnak, emiatt Ajánlatkérő nem kíván egynél több vállalkozóval 
szerződni. Az egyes szolgáltatások igénybevételének pontos mennyisége nem előrelátható, ezért Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a 
részajánlattételt.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Szállítási, rakodási és bútormozgatási feladatok

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
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•        A nyertes Ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a Szerződés tárgyára nevesített, teljes körű 
felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Ajánlattevő rendelkezzen 30 mFt/év és 10 mFt
/káresemény összegű felelősségbiztosítással. 
•        A szállítással kapcsolatos minden költség Ajánlattevőt terheli, melyek Megrendelő felé nem számolhatók el. (pl. behajtási 
engedély költsége, a helyfoglalási-parkolási költség   stb), 
•        Csomagolóanyagot, sérülésvédelmi segédanyagot (pl.doboz, ragasztó, raklapfólia, buborékfólia) Ajánlattevő biztosítja. A 
csomagoló anyag költsége nem számolható el, kivéve, ha az az Egyedi Megrendelésben meghatározott időtartamon belül nem kerül 

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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)

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 eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

95Ellenszolgáltatás díja

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- Összesen 130 tonna, ami valamilyen úton-módon megmozgatásra kerül. 
- 1000 munkaórányi időtartam 

Igen

Igen

Késedelmi kötbér mértéke (min:1%, max:3%) 5

Nem

Igen

24

Igen

A szerződés időtartama a 24 hónap elteltével egyszeri alkalommal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a 
keretösszeg nem merült ki.

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000171092022

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Ajánlattevő köteles az ajánlatában benyújtani a kizáró okok fenn nem állását és az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114/A. §, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése 
alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 
62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 
szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 
67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában részt nem 
vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései 
tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint 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. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, 
továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozik arról. hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés 
a) és b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike fennáll vagy az eljárás 
során következik be.

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

részére visszaadásra. (pl. költöztető láda). A kicsomagolási határidő max. 1 hét. 
•        A sofőr nettó óradíját a szállítás nettó óradíja tartalmazza. Amennyiben a sofőr rakodási feladatot is ellát, úgy a rakodás 
időszakára részére külön díj nem számolható el.  
•        A rakodás nettó óradíja 1 főre vonatkozik. 
•        A szerelési munkák (le,-fel; szét,-és összeszerelés) nettó óradíja 1 főre vonatkozik 
•        Az épületen belüli költöztetés (nincs szállítás) a rakodás nettó óradíjával számolható el. 
•        A szállítás nettó óradíját az első címre/helyszínre történő megérkezéstől az utolsó címen/helyszínen történő feladatvégzés 
befejezéséig számolható el. 
•        Állásidőre költség nem számolható el, a költségek elszámolása csak a ténylegesen végzett munka után történik. 
•        Értékelési szempont:  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
 
1.        Az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
2.        A 2015. évi CXLIII. törvény 76.§ (9) bekezdésében foglaltak: 
 
1-7. Az ÁR Részszempontok és azok súlyszámai. A részszempontok tartalmi elemeire adható pontszám 1-100 pont, mely minden 
részszempont esetén azonos, a legkedvezőbb ajánlati érték kapja a legmagasabb pontszámot, a legkedvezőtlenebb a 
legalacsonyabbat, a többi ajánlat értékelése matematikai arányosítással történik. 
 
Sorszám        Az elbírálás rész-szempontjai        Rész-szempontok súlyszámai 
1        Rakodás nettó óradíja        30 
2        3,5 tonnás tehergépjármű szállítás nettó óradíja        20 
3        7,5 tonnás tehergépjármű szállítás nettó óradíja        10 
4        Szerelés (szét,-és összeszerelés) nettó óradíja        15 
5        3,5 tonnás tehergépjármű kiállási nettó díja        13 
6        7,5 tonnás tehergépjármű kiállási nettó díja        7 
7        Késedelmi kötbér mértéke (%)        5 
 
Ajánlatkérő az 1-6. részszempont esetén a minél kisebb értéket, a 7. részszempont esetén a minél magasabb értéket tekinti 
kedvezőnek. 
A 7. rész-szempont, késedelmi kötbér minimálisan megadható mértéke 1%, amely alatti megajánlások automatikusan érvénytelenek. 
Ajánlatkérő minden 3%, vagy annál magasabb megajánlást maximális pontszámmal értékel. 
Az értékelés részletes módszertana a Közbeszerzési Dokumentációban található. 
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Az egyedi megrendelésenként kiállított számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek. és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés 
szerint, HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2017.évi CL. tv., 2015.évi CXLIII. tv., 2007. 
évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra. A megbízási díj kiegyenlítése a munka befejezését követően, a 
Megrendelő által leigazolt Teljesítési Igazolásban foglaltak szerint, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét 
követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 
számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés (késedelemmel érintett adott szolgáltatás) nettó ellenértéke után naptári naponként (1-3%, 
melynek mértéke az ajánlattevő megajánlásának függvénye) maximum 12 %. Meghiúsulási kötbér: Egyedi megrendelés meghiúsulása: 
az egyedi megrendelésben rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-a; Keretszerződés meghiúsulása: a Keretszerződés még le nem hívott 
nettó keretösszegének a 30 %-a. Vállalkozó a Keretszerződés hatálya alatt az általa nyújtott szolgáltatásokért jótállásra köteles. 
Vállalkozót a Keretszerződés hatályát követően – az esetleges hibás teljesítés esetén − szavatossági kötelezettség terheli. A jótállás és 
a szavatosság szabályait a Ptk. és a Keretszerződés tervezet tartalmazza részletesen.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1 
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen 
legalább 50 tonna fahulladék elszállításával. A referencia több korábbi teljesítést igazoló szerződésből is teljesíthető. Az előírtaknak 
azon referencia felel meg, amelynek befejezésére az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 
került sor, de a teljesítését legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) 
megkezdték, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. 
Előzetes igazolás mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL köteles nyilatkozni, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. 
Utólagos igazolási mód: 
A 321/2015. Korm. rend. 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának 
vagy a szerződést kötő másik fél által adott referencianyilatkozatnak/igazolásnak az alábbiakban részletezett információkat kell 
tartalmaznia: 
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely/ lakcím), 
• a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím), 
• referencia tárgya: szállított termék tárgya és mennyisége 
• a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)], 
• utalás arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e, 
• ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen 
mennyiséggel (darabszámmal)vett részt. 
A referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Az alkalmassági 
minimumkövetelményként meghatározott mennyiség több szerződéssel is teljesíthető. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás 
kiállításának dátuma tekintendő. 
A benyújtott referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmény 
teljesítésének, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként 
teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát és mennyiségét veszi figyelembe az 
alkalmasság elbírálása során. 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva 
felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az 
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg

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

Nem

Nem

Nem
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

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

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

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

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.07.08 09:00



EKR000171092022

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

HUFPénznem:Érték ÁFA nélkül:Rész száma:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

2022.06.24Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

HU

30

2022.07.08 11:00

https://ekr.gov.hu

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Az értékelés részletes módszertana a Közbeszerzési Dokumentációban található.
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.06.22

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1.        További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumokban (KD) 
2.        Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben 
történik.  
3.        A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerében érhetők el.  
4.        Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának 
formai követelményeit a KD tartalmazza. 
5.        Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 
69. § (11a) bek. 
6.        Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. 
7.        AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja. 
8.        Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 
9.        Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. 
Fordítás Kbt. 47. § (2) bek. 
10.        AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
11.        AK a Kbt. 114. § (6a) bek. alapján az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalásokat nem vizsgálja és nem 
alkalmazza a 73. § (2) bek.-t. 
12.        AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat. 
13.        Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 
14.        AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
15.        A Kbt. 114. § (6) bek. szerint kieg. táj.-t az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles AK megadni. AK észszerű 
időnek az AT hat.idő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden esetben ésszerűnek tekinti, ha a kieg. táj. kérés legkésőbb az AT 
hat.idő lejárta előtti 4. munkanapon AK-hoz beérkezik. 
16.        A Kbt. 114/A. § szerint a bírálat keretében AK előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. AK az ajánlatok 
bírálatát a Kbt. 114/A. § szerinti szabályok szerint végzi el.  
17.        Az M/1. alkalmassági követelményt AK minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 
18.        AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot. A részletes árajánlat táblázatot AK a KD között rendelkezésére 
bocsátja, további információ KD-ban. 
19.        Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok: 
a)        Elektronikus űrlapok: 
i.        Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) 
ii.        Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 
iii.        Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében 
iv.        Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében 
v.        Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján 
vi.        Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is) 
vii.        Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat) 
viii.        Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. 
ix.        Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 
x.        Nyilatkozat fordításról (adott esetben) 
xi.        Nyilatkozat korábbi eljárásban benyújtott igazolásokról 
b)        Az ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok: 
i.        Aláírási címpéldány, aláírás minta 
ii.        Szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok: 
o        Ártáblázat (.pdf és excel fornátumban) 
iii.        Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben) 
iv.        Meghatalmazás (adott esetben) 
v.        Előszerződés (adott esetben) 
20.        AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.  
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT 
megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 
21.        A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak. 
22.        Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, 
valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást 
23.        A nyertes Ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a Szerződés tárgyára nevesített, teljes körű 
felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Ajánlattevő rendelkezzen 30 mFt/év és 10 mFt
/káresemény összegű felelősségbiztosítással. 

VI.3.9) További információk:

NemAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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