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Mobil ledfal

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/156
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.13.
Iktatószám: 15520/2021
CPV Kód: 48813100-1
Ajánlatkérő: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft
Teljesítés helye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 21064371216
Postai cím: Tiszaligeti Sétány 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rózsa József
Telefon: +36 56423902
E-mail: titkarsag@szolsport.hu
Fax: +36 56414473
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolsport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolsport.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000971942021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000971942021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Mobil ledfal szállítása
Hivatkozási szám: EKR000971942021

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 48813100-1
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében mobil ledfal szállítása

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyára tekintettel sem
gazdasági, sem műszaki szempontból nem észszerű a részekre történő ajánlattétel biztosítása,
különös figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező eszközök egységes rendszert
alkotnak.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Mobil ledfal szállítása
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 48813100-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Adásvételi szerződés keretében mobil ledfal szállítása. 
A nyertes ajánlattevő feladata a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 
létesítményekben megrendezendő kulturális és sportrendezvények lebonyolításához, 
kiszolgálásához LED kijelzők szállítása, telepítése és beüzemelése az alábbiak szerint: 
Az eszköz feleljen meg az alábbi minimális követelmények mindegyikének (ajánlatkérő az előírt 
minimális értéknél kedvezőbb értéket minden esetben elfogad): 
LED kabinet 
58 m (56 m + 2 m tartalék) hosszúságú LED fal, valamint 58 m (56 m+ 2 m tartalék) sport protect 
védő szivacs a kabinetek tetejére 
LED távolság 
min. P3,9 mm és max. P6,67 mm 
Fényerő (cd/m²) 
5000-6500 
LED típus 
SMD 
Kabinet anyaga 
Alumínium 
Kabinet magassága 
min. 768 mm és max. 960mm 
Kabinet vezérlése 
NOVA 
Kabinet súly 
min. 35 kg és max. 43 kg 
Led modul 
Periméter Led modul. SMD 3 in 1 chippek lágymodul maszkkal védve, védő lemezekkel szerelve 
+ 20 db tartalék Led modul 
IP védelem (front) 
min. IP67 
IP védelem (hátsó) 
min. IP54 
Kabinet kitámasztás 
Saját kitámasztó rendszerrel rendelkezzen, dőlésszög: legalább 65-90 fok közötti tartományban 
legyen állítható a dőlésszög. 
VEZÉRLÉS - Led Processzor 
Alkalmas legyen a következő jelek fogadására: HDMI, DVI, VGA 
Vezérlés minimálisan elvárt csatlakozói 
UTP, HDMI, DVI, VGA 
Áram táplálása a teljes hosszon 
A kabinetek teljes áramellátása 56 fm hosszon - 3x63A-hoz csatlakoztatva 
Áramfelvétel 
AC 230V50Hz 
Laptop+laptoptáska 
Processzor min.: Intel Core i5 Memória min.: 16 GB RAM, Kijelző méret min.: 15.6 col, Meghajtó 
min.: 512 GB SSD, Videó kártya min.: 4 GB 
Tanúsítványok 
CE minősítéssel rendelkezzen
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Egyéb funkció 
Tároló, szállító Rack kabinetekhez (egy rackban max 4 db kabinet), áramkábelek tárolására
alkalmas Rack, sport protect védő szivacs kabinet tetejére a 20 db tartalék LED kabinethez is 
Az ár tartalmazza a fentieken túl az alábbiakat is: 
- Vezérlést 
- Áramkiépítést 
- Szállítást a megrendelőhöz 
- Üzembe helyezést 
- Érintésvédelmi felülvizsgálatot 
- Szakmai oktatást az üzembe helyezés során. 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési
dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő
ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és
a megnevezettel egyenértékű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról
nyilatkoznia, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani az alkalmazott kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az eljárásból kizárja azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel
szemben az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 
19. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolóját vagy annak meghatározott részét (ha a gazdasági szereplő letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem 
szükséges. 
Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az 
esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános
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forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az
ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. 
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása
nem lehetséges, abban az esetben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdése irányadó az
igazolási mód tekintetében. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak. 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati
felhívásban előírt dokumentumokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél
több évben volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (ledfal szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
összesen nem éri el a 25.000.000,- HUF-ot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése,
továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó dokumentumot az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb szállításainak 
ismertetését tartalmazó ajánlattevői vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezettől származó nyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által aláírt 
referenciaigazolás csatolása szükséges. 
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik 
fél megjelölését (feltüntetve legalább a nevét, székhelyét, valamint a referenciáról információt



9

nyújtó személy nevét, telefonszámát és email címét), a szállítás tárgyát és mennyiségét, a
teljesítés kezdésének és befejezésének idejét (év/hónap/nap pontossággal), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati
felhívásban előírt dokumentumokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani. 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására Kbt. 65. § (7)-(11)
bekezdésében foglaltak alapján támaszkodhat. 
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 6 évben (72 hónapban) 1 darab, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely
tartalmazta legalább 30 m ledfal, vezérléssel együtt történt szállítását.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári
nap. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó ajánlati ár 10 %-a. A késedelmi kötbér
maximális összegének elérése esetén ajánlatkérőként szerződő Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 25 %-a.
Jótállás: a jótállás mértéke 24 hónap.
Előleg-visszafizetési biztosíték: rendelkezésre bocsátása az előleg nyújtásának feltétele,
mértéke megegyezik az igényelt előleg mértékével. Az előleggel történő elszámolásig szükséges
a biztosíték érvényességét fenntartani. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formában lehetséges.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlati
dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik.
Ajánlatkérő 30 %-os mértékű előleget biztosít, mellyel legkésőbb a végszámlában szükséges
elszámolni. Ajánlatkérő 1 db, 100 %-os mértékű végszámla benyújtására biztosít lehetőséget,
utólag, a sikeres átadás-átvételt követően, az ajánlatkérő részéről erre jogosult személy által
kiállított teljesítésigazolás ellenében.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó részletes előírásokat az ajánlati
dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

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

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

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

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: 2021/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/08/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben
történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §-ában meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő 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.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az 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.3.9) További információk: 1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb 
hiánypótlást nem rendel el. 
2. Az alkalmasság előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
3. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.



13

4. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját. 
5. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
Közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A Kbt. 35. § (3)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát. 
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot EKR űrlap
formájában. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. 
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Deres Szilárd, lajstromszám: 01276 és dr.
Lajtai Bálint, lajstromszám: 00125. 
11. Ajánlattevő köteles az ajánlatában megajánlott eszköz műszaki adatait tartalmazó cégszerű
nyilatkozatát ajánlatához csatolni. A nyilatkozatból megállapíthatónak kell lennie az eszköz
gyártmányának, típusának, továbbá annak, hogy a megajánlott eszköz a felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelnek. 
12. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. 
13. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos
előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C. §-a az
irányadó. 
14. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, közös
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben erre vonatkozó nyilatkozat csatolása
szükséges. 
15. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja
alapján értékeli. Az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, melyre tekintettel a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2021/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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