
AJANLAlTETELI FELHivAS

Az ajanlatkero a Kbt. 115. §- a ertelmeben az alabbiakban reszletezett kozbeszerzesi eljarast
indftja.

AJANLATKERO
1. Hivatalosnev:Matrai Gyogyintezet

Postai cfm: 3233 MatrahaZ3, 7151 Hrsz.
Kapcsolattartasi pont{ok): Dr. Urban Laszlo PhD fOigazgat6, foorvos
Telefon: +36 37574505
Fax: +36 37374091
E-mail: igazgatas@magy.eu
Internet tim: -I

\
2. Tovabbi info(mad6k a kovetkezQ cimen szerezhetok be:

Hivatalosnev:SZllVASIOGYVED\IR0BA . 'W ~
Postai tim: 3300 Eger, Bark6czy u. 13. I/~. ., 't
Kapcsol~tta~asl pont(ok): dr. Szilvasi Demes ugyved, felelos akkreditalt k6zbe~zerzesi
szaktanacsado h
Telefonfo630/695- 0329
E-mail: ....flurocl@gmail.com

3. A dok~entaci6 a kovetk€ilS·cfmen szerezheto,be:
Ajanlatkergf ajanlatteteli dok~mentaci6t (a tovilbbiakbaW: AD) a g~'td 16k
szamar", elel<tronikus uton, korlailanul es teljes korOen, terftesmenteseri'
te~zi az alabbi eleresi utvonalon. ~ •.
http:N /dokumentumoklMagy-futeS-2016.zip
Az elja etel feltetele az AD letoltesenek vissz~iga
(Kozos elegend6 egy ajanlattev6nek . ok"umentaci6
letolteset). i6 letolteset az ajanlattev6nek a letoltott Clokumentaci6
melh~kletet ott ~s ce~szeraen1!larl{t DoRumentaci6 ~tveteli igazolas
ajanlatker6 kepviselett~ben el{ar6 SZil,YasL Ugyvedi'irbda resze:re i::turoc1@gmail.com e-
mail dmre torten6 megkUlaesevel kell igazO'lnia. A d.ekumentaci6 letoltese es annak
visszaigazolasa az ervenyes ajanlattetel feltetele. Ennek hianyaban az ajanlat a Kbt. 73. §
(1) bekezdes e) pontja alapjan ervenytelennek min6sul.
A dokumentaci6 letolteser61 sz616 nyilatkozatot legkes6bb az ajanlatteteli hatarid6
lejartaig kell az ajanlatker6 rendelkezesere bocsatani.
Ajanlatker6 felhfvja az ajanlattev6k figyelmet, hogy az ajanlatker6 az eljaras irant
erdekl6deset jelz6 gazdasagi szerepl6nek azt tekinti, aki a jelen pont szerinti
Dokumentaci6 atveteli igazolast a jelen pontban el6frtak szerint megkilldte, illetve aki
kiegeszft6 tajekoztatast kert.

4. Az ajanlatokat a kovetkezo cimre kell benyujtani:
Azonos az AF 1.2. pontjilban foglaltakkal.

mailto:igazgatas@magy.eu
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II. A SZERZOOESTARGYA

1. Szerzodeshez rendelt elnevezes (szerzodes meghatarozasa, amelynek megkotese
erdekeben az ajanlatkero es az ajanlattev6k targyalni kivannak): Megbizasi szerzodes.

2. Szerzodes tipusa: Szolgaltatas megrendelese.

3. A teljesites helve:
Matrai Gy6gyintezet (3233 M.hrahaza, Foeplilet, Hrsz.:7151) m.hrahazai telephely.

4. A szerzodes meghatarozasa/targya: "Magy- fatesi rendszer karbantartasa- 2016"

5. KOlOS Kozbeszerzesi Sz6jegyzek (CPV): 50.00.00.00-5.

6. Reszekre torten(f~janlattetel: Nem. Co> , ,., \

Indokol;~s: Mivel fizikailag nem megoszthat6 tatesi rendszerrol van 5z6, amely egyseges
ePQletk~~ot lat el, eze Ji.;;;Tehet 'szaj,; .Iattet Hehetos~et bizto;;tani.

7. Elfogadhat6k- e a ternat;v aj.nlat k: Nem.' "\ \'

8. Szerz6des s:erinti mennyiseg vagy alR.lmazasl kO" :,,~

A Mat~6gYintezet matrah~' telephely~~a foeptiletben tah3:lhat6- killen
mellE~kletben reszletezett <tfpusu es-d~t:abszamU4Ievegc5.•I~veg6 rendszeru -Gsziv,t~yus
fUtesi rec,ds e~ id6szakos :LfelUlvizsgalata, folyamatos tavfelugyelete¥ uzemkozben
t uzemeltetesi beallitasok elvegzese es az esetlegesen.,.e16fordul6

da;j? javit.sa megbilasi szerzodes ke~ete,n. "'

Folyamatos tavfelugyelet tartalmana: /

Napi SZintat.~ds.zer 'ellen6rzes. Uzemszeru allapot ellen6rzese 'szuKseg 5zerinti
m6dositasa. Belso ~erSekletek es id6zites~ ellen6rzese, 5z0kseg szerinti m6dosftasa.
Hiba eszlelese. MegQiz6~kaBCsolattartQla.nakJl.ertesitese. Kaihantart6 ceg ertesftese.
Telefonos rendelkezesre all~aPi 24~r;3ban~

Magas foku rendelkezesre alias tartalmazza:

Javft6 egyseg keszenletben tartasa. Hibaelharitas megkezdese a jelzest61 szamftott 24
6ran belul. Megbfz6 szamara els6bbseg biztosftasa mas javftasi munkakkal szemben.

A karbantartas az alabbiakban felsorolt Mitsubishi Electric berendezesekre terjed ki a
dokumentaci6ban reszletezett feltetelek szerint:

Berendezesek Lefras db
PKFY-P15VBM-E oldalfali 279
PKFY-P20VBM-E oldalfali 3S



PKFY-P25VBM-E oldalfali 53
PKFY-P32VBM-E oldalfali 20
PLFY-P20VCM-E kazettas 5
PLFY-P25VCM-E kazettas 1
PEFY-P15VM51-E legcsatornas 104
PEFY-P20VM51-E legcsatornas 32
PEFY-P25VM51-E legcsatornas 15
PEFY-P32VM51-E legcsatornas 10
PEFY-P40VM51-E legcsatornas 12
PCFY-P40VKM-E mennvezeti 2
PUHZ-HRP125YHA h6szivattyu 1
PUHY-HP200YHM- VRFh6szivattyu 5
A ."
PUHY-HP250YHM- VRFh6szivattyu I,. 29
A

,£..,1.. t-
."' ,~~,r

.. . -. 'cio reSZ€!A reszletes muszakl paramete eket es aJanlatkerol elva rasa kat a dokumenta
kepez6 muszaki lefras tartalmazza.
Jelen kozbesferzesi eljaras eredmenyekent megkotesre ker0l6 megbizasi szerz6des
alairasanak id6pontja filggvenyeben ertelemszeruen m6dosulhat a muszaki leirasban
szerepl5 telj sites! idabeli utemezes kezdlS id6pontja.

Ahal az ajanlatkero a beszerzes targyanak mOszaki le'rasahoz 5zabvattvtJ uszaki
engedelyt, muszaki eI6ira~, muszal{i ajan ast nevezett eg, ugy ajanlatker6 e~eket,
vagy ezekkel egyenertekG mGszaki leirasoknak val6 megfelelest fogad el.

Ahol ajanlatker6 az ajimlat(teteI)Helhivasban, dokumentaci6ban, a dokumentaci6 reszet
kepez6 mGszal<i leir.asban, terv(ek)ben, tervdokumentaci6(k)ban a kozbeszerzes
targyanak egyertelmG es k6zerthetc5 meghatarozasa erde e:ben meghatarozott
gyartmany~ eFedeta: tfpusu dologra, eljan3sra, te'vekenysegre, szemelyre, iIIet61eg
szabadalomra vagy vedjegyre vale hivatkozast alkalmaz, ugy, az csak a targy jellegenek
egyertelmli megh(!tarozasa ~rdekeben tortent, es ajanlatker6 azokat, vagy azokkal
egyenertek(l teljesitest fogad~el.

Jelen pontban taglalt el6iras a Kbt- ben foglaltaknak megfelelc5en az ajanlatker6 altai
keszitett es keszittetett, a kozbeszerzesi eljarasban az ajanlattev6k rendelkezesere
bocsatott es bocsatand6, valamennyi dokumentumra [ajanlat(tetel)i felhivas,
dokumentaci6, a dokumentaci6 reszet kepez6 terv(ek), tervdokumentaci6(k), stb.]
vonatkozik.

9. A szerzodes id6tartama: 2016. december 31. napjaig.

III. JOGI, GAZDA5AGI, PENZOGYI E5TECHNIKAIINFORMAcI6K

1. Szerzodest biztosft6 mellekkotelezettsegek: Ajanlati biztosftekot az Ajanlatkera nem ir
era.



Az alabb meghatarozott kotberek a Polgar; Torvenykonyv IPtk.) 6:186 § 11) bekezdesnek
megfelel6en abban az esetben ervenyesithet6ek, ha a nyertes ajanlattevo alyan okb61,
amelyert felelds megszegi a 5zerz6dest.
al Kesedelmi kotber.
Ajanlattevonek felr6hat6 okb61 bek6vetkez6 kesedelem eseten az Ajanlatker6 15.000,- Ft
tisszegu kesedelmi k6tbert kat ki kesedelmes naponkE!nt. A kesedelmi k6tber maximalis
merteke 500.000,- Ft. Amennyiben a fizetend6 k6tber osszege meghaladja a kesedelmi
k6tber maximumat, az Ajanlatker6 a nyertes ajanlattev6vel szembeni karteritesi
k6telezettseg nelklil- a szerz6dest azonnali hatallyal felmondhatja.
b) Meghiusulasi Hither.
Amennyiben a szerz6des teljesitese alyan okb61, melyert az Ajanlattev6 felelDs,
meghiusul, a havi nett6 megbizasi dij 20 %- a mertekli meghiusulasi k6tbert k6t ki az
Ajanlatkero.
Meghiusulasi k6tber abban az esetben kerUl felszamitasra, ha az adott h6napban
folyamatos tavfelOgyeiet ellatasara, valamint magas foku rendelkezesre allasra az adott
h6napban ne ke 01 sor.
e) Hibas teljesitesi katber szerzc5des hibas teljesitesevel kapcsolatos j6tallasi es
szavatossagi igenyek biztosfteka):
Jelen k6zbeszerzesi eljaras eredmenyekent megk6tesre kerOio sze zc5desben foglalt
k6teleze~segek hibas, nem szerzodesszeru teljesitese eseten a nyertes ajanlattev5, mint
Meg6izo'ft a havi nett6 megbizasi dfj 5 %- anak ~egfelei5 6sszegu k6tbert kat ies az
Ajanlat~eronek, mint Megbiz6nak fizetni. Ajanlatk'r5, mint Megbiz6 hibas teljesitesi
k6tber ~;Venyesitesere jogosult ml,!li@ddig, mig a ny..ertes ajanlattevo, mint, Megbizott a
szerzodesszeru teljesitesret.Vonatkoz6 k6telezettsegenek-eleget nem tesz.
Ajanlatkerc5, mmt Megbiz6 a hibas teljesitesb51 eredc5 katberr51 kUlan szam at allit ki.
Hibas teljesitesnek minosU! tabbel( kazatt

a technikai eszkaz6k eseteben amennyiben a gyart6 a meghibasodasb61 ere c5hibat
karbantartas hianyara vezeti vissza, ••
magas szintu rendelkezesre alias eseteben a hibaelharitast 24 6rim beTUr'.:>nemkezdi

~eg6ras rendszerfelOgyelet eseteben a ceg e~rhetetiennek~zonYUI, ilietve a
rendszerfelOgyeleten megjelen5 hibajelzest figy,elmen kivU! hagyja, es nem tesz
intezkedeseket aJliba elharitasara.

Ajanlatker6 jogosult ervenyesiteni kesedelmi, meghiusulasi es hibas teljesitesi k6tberek
6sszeget meghalad6 karat is.
A szerz6dest biztosit6 mellekk6telezettsegekre vonatkoz6 egyeb el6irasokat a
dokumentaci6 tartalmazza.

2. Fa finanszirozasi es fizetesi feltetelek (az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei,
illetoleg a vonatkoz6 jogszabalyokra hivatkozas):

Jelen eljarast megindit6 felhivassal (a tovabbiakban: AF) indul6 k6zbeszerzes nem
Europai Uni6b61 szarmaz6 forrasb61 tamogatott.
Fizetesre vonatkoz6 f5bb jogszabalyi feltetelek:
- Kbt.
- 2013. ev; V. ttirveny a Polgar; TtirvenyktinyvrOl,
-Art ..



Konkret fizetesi feltetelek:
a) Az igazolt teljesitest k6vet6en benyujtott szaml<ilk atutalassal kerUinek kiegyenlitesre
a Kbt. 135. §- anak, es a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdeseinek megfeleloen a $lamia
kezhezvetelet k6vet6 30 napon belLiI.
b) Ajanlatker6 reszszamla benyujtasara a dokumentaci6 reszet kepez6 szerz6des
tervezet szerint biztosit lehet6seget (reszszamlak szama: a szerz6des id6tartama alatt
havi rendszeresseggel; reszszamlak benyujtasanak id6pontja: targyh6napot kovet6
h6nap legkes6bb 4. napjaig; reszszamlak osszege: a megajanlott havi megbfzasi dij,
iIIetve tort h6nap eseten az adott napok szama alapulvetelevel kiszamftott havi
megbfzasi dlj id6aranyos reszenek megfelel6 osszeg).
c) Ajanlatker6 e161eget nem fizet.
d) A kifizetes, az ajanlattetel es az elszamolas penzneme a magyar forint.
A reszletes fizetesi felteteleket az ajanlatteteli dokumentaci6 mellekletet kepez6
szerz6des tervezet tartalmazza. Jy

3.

A

Kizar6 okok: Az~!jar:asb1 ne-m lehetfajanlattev6, alvallalRoz6, es nem vehet reszt
alkalmassag igazolasabct!l&.0lyan {azdasagi szereplo, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)

bekezdes g- k) es m) pontjaiban meghatarozott kizar6 okok barmelyike fennall.

4.

a)

b) Megkovetelt igazolasi mod: Az ajanlattev6nek ajanlataban egyszeru nyilatkozatot
kell benyujtania arr61, hogy nem tartozik a fent el6frt kizar6 okok hatalya ala,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) pontjat a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja es a 10. § g) pont gb) alpontjaban foglaltak szerint
kell igazolnia. Az egyseges europai kozbeszerzesi dokumentum nem alkalmazando,
azonban az ajanlatker6 k6teles elfogadni, ha az ajanlattev6 a 321/2015. (X. 3D.)
Korm. rendelet 7. § szerinti- korabbi k6zbeszerzesi eljarasban felhasznalt- egyseges
eur6pai k6zbeszerzesi dokumentumot nyujt be, felteve, hogy az abban foglalt
informaciok megfelelnek a val6sagnak, es tartalmazzak az ajanlatker6 altai a kizar6
okok igazolasa tekinteteben megkovetelt inform;ki6kat. Az egyseges eur6pai



k6zbeszerzesi dokumentumban foglalt informaci6k val6sagtartalmaert az
ajanlattev6 felel.

Az alvallalkoz6 es adott esetben az alkalmassag igazolasaban resztvev6 mas
szervezet vonatkozasaban az ajanlattev6 nyilatkozatot nyujt be arrol, hogy az
erintett gazdasagi szerepl6k vonatkozasaban nem allnak fenn az eljarasban el6frt
kizaro okok.

S. Gazdasagi es penziigyi alkalmassag:

Ajanlatkero felhivja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1- 16. §- aira.

Ajanlatker6 alkalmassagi k6vetelmenyt nem ir e16.

a) Az alkalmassag megftelesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod:
• Az ajanlattev6nek az alabbiak szerlnt kell igazolnia alkalmassagat:

b)

" Ajanlatkero alkalmassag; k5votolmenyt "{m ir 010.

6. Muszaki, Ifletve szakmai alkalmassag: ~

a) Az alkalmassag megitelesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod:
• Az ajanlattev6nek az alabbiak szerint kell igazolnia alkalmassagat:

b)

Ajanlatker6 alkalmassagi k6vetelmenyt nem ir e16.

7. A szerzodes a Kbt. 114. § (11) bekezdese szerint fenntartott: Nem.

IV. EuARAs

1. Eljaras tipusa (indokolasa): Kbt. Harmadik Resz 115. §- a szerinti kozbeszerzesi eljaras
(nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyado szabalyainak a Kbt. 115. §- ban foglalt
elteresekkel t6rteno alkalmazasaval).

2. Biralati szempontok: legalacsonyabb ar (Kbt. 76. § (2) bekezdes a) pontja), figyelemmel
arra, hogy az ajanlatker6 igenyeinek az AO- ban konkretan meghatarozott minosegi es
muszaki k6vetelmE!Oyeknek megfelel6 szolgaltatas felel meg, es a gazdasagilag



legel6nyosebb ajanlat kivalasztasat jelen esetben tovabbi min6segi jellemz6k nem, csak
a legalacsonyabb ar ertekelese szolgalja.

3. A dokumentaci6 beszerzesenek feltetelei: Ajanlatker6 dokumentaci6t keszit, azt jelen
AF 1.3. pontjaban foglaltak szerint bocsatja az ajanlattev6k rendelkezesere.

4. Ajanlatteteli hatarido: 2016. majus 27. napja, id6pont: 10.00 ora,

S. Azok a nyelv(ek), amely(ek)en az ajanlatok benyujthat6k: Magyar. Magyar nyelven kivU!
mas nyelven nem nyujthat6 be az ajimlat.

6. Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama: Ajanlatteteli hatarid6 lejartat61 szamitott 30
nap.

J~
7. Az ajanlatbk felbcmtasanak feltetelei:

b)

a)

Helyszine: Azonos az AF 1.2. P tjaban foglaltakkal.ft:
Az4aja.2,latok felbontasan jelenh~tre jogosult'szemelyek: A Kbt. 68 .. §~) ekezdese

szeri~'~emelyek. . J
KIEGESzirOINFORMAclOK ). i

~a16 ertesites (irasbeli osszegeZes\t,egkJjl~eSenek)
idopontja: AJanlatl kotottseg Ido rtaman belul \

1.
2. Szerzo~skotes terve~ett idopontja: Az irasbeli 6sszegezel.(K~t. 79~Y bekezdes)

atadasat, iUetve rrl'el.kUldeset kovet6 napt61 szamito 6. napo~ Legkes6bb az irasbeli
osszegezes M~at, iIIetve'megkUldeset k6vet6 30 napon belLiI.

3. Egyeb inform~k: - 2~f. <11/ :. ~

a) Ajimlattev6knek az ajanlat kidolgozasakor flgyelembe kell venniUk azokat a
kovetelmenyeket, felteteleket is, amelyeket a kCizbeszerzessel kapcsolatos egyeb
vonatkoz6 jogszabalyok el6frnak.

c)

v.

1.

b) Az AF- ban es/vagy az AD- ban (es annak mellekleteiben) esetlegesen szerepl6, a
kozbeszerzes targyanak egyertelmu es kozerthet6 meghatarozasa miatt szLiksegesse
vale meghatarozott gyartmanyu, eredetu, tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre,
szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre valo hivatkozas, illetve megnevezes csak a
beszerzesi targy(a'k) jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben torte nt, es
ajanlatker6 azokat, vagy azokkal egyenerteku teljesitest fogad e!.
A 321/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan a
meghatarozott gyartmanyu vagy eredeW dologra, illetve konkret eljarasra, amely
egy adott gazdasagi szerepl6 termekeit vagy az altala nyujtott szolgaltatasokat



jellemzi, vagy vedjegyre, szabadalomra, tevekenysegre, szemelyre, tipusra vagy
adott szarmazasra vagy gyartasi folyamatra val6 hivatkozas eseten a hivatkozas
mellett a "vagy azzal egyenertek(j" kifejezest is erteni kell.
Az egyenertek(j megoldas eseten az egyenertek(jseg bizonyitasa Ajanlatteva
feladata. Az egyenertek(jseget ajanlattevanek barmely megfelela eszkozzel igazolnia
kell. Barmely megfelela eszkoz lehet kUlonosen a gyart6t61 szarmaz6 m(jszaki
dokumentaci6 vagy valamely fGggetlen,
szakmailag elismert akkreditalt tanusit6/ellenorza szervezettal szarmaz6 m(jszaki
dokumentaci6.
Az adott ajanlati elemekkel kapcsolatban felmerOlt ketseget az igazolassal az
ajanlattevanek teljes kor(jen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyertelmu es
ellen6rizheta bizonyitekkal kell szolgalnia, amely az allitasait alatamasztja.

c) Ajanlatkera konzult,ki6t nem tart.
, \,

d) Az ajanl tba ~meg kell jel61ni (nemlegesseg eseten is nyilatkozatot.kell tenni):
-a k9Zl5eszerzesnek azt a ~(reszeit), amelynek'teljesite1'-ehez ;z ajanlatteva
~lvallalkoz6t kivan ig~e venni, ~ \

_ az",ezen reszek tekinteteb n ige",ybe venni kivant es az ajanlat I:)enyujtasakor

" marismert alvallalkoz6kat.

Ajantatker6 lelhivja az ajanlattev6k figyelmet a Kbt. 138. §- aban IOglaltakra
i

Y' ,'\
e,\Ajanlattev6knek a nyilatkozniuk~-valtozasbejegyzesr.o' (nemlegesseg eseten is').

atban leva valtDzasbejegyzesi eljaras eseteben az ajanlattevo/az ajan'lathoz
satolni a cegbfr6saghoz benyujtott valtozasbejegyze~i ~ker:!lrnetfo~s az
kezeser61 a cegbir6sag altai megkUld6tt igazolast. ,

f) nyujtania az ajanlatot cegszeruen ~61< alairasi
" mintajanak eredeti, V~4i1j~gyszer masolati

esetE!n alairas b!!je~enta ,is 'Iegseges). Ha a
c " latot alaiL2; szer.pelye~kGl6nJj6z6, akkor csatoland6 a
k6telezettsegval@lasra feljogosit6, a meghatalmazott'palafrasat is tartalmaz6,
cegszeruen alafrt megtiiialmaza~ es' a meghatalmazast cegszeruen alairak alafrasi
cimpeldanyanak egyszeru masolata.

g) Ajanlattev6nek az ajanlataban kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) es (4)
bekezdeseben foglaltak szerint (a Kbt. 66. § (2) bekezdese eseten eredeti alairt
formaban).
Ajanlattev6knek az AD reszet kepeza minta szerint felolvas61apot is be kell nyujtani
a Kbt. 66. § (5) bekezdeseben loglaltaknak meglelel6en.

h) Az ajanlati arat (megbizasi dijat) netta Ft + torvenyes AFA/h6 bontasban kell
megadni.
Az ajanlati ar (megbizasi dij) atalanyar jellegeb61 adod6an a szolgaltatas
teljesitesevel tisszeliiggesben lelmeriilD valamennyi bert, jarulekat, dijat,
felszereles ellenerteket, adot, va mot, iIIeteket, stb. tartalmaznia kelt azaz a



szolgaltatas teljesiteseert a megajanlott ajanlati aron feWI semmilyen jogdmen
semmilyen fizetesi, megteritesi igE!nye nem lehet az ajanlattevonek az
ajanlatkerovel szemben (az ajanlati ar a teljesseg igenye nelkGI tartalmazza: a
szGkseges eszk6z6k, berendezesek helyszinre szallftasig felmerGlo valamennyi
k61tseget is; pI. Yam, iIIetek, forgalomba hozatali, szallitasi keltseg, stb.).

A szerzodesben (es/vagy annak mellekleteben) meghatarozott arak a szerz6des
alafrasat kovet6en a szerz6des idotartamaig kot6ttek.

Az ajanlati arra vonatkoz6 tovabbi reszleteket a dokumentaci6 tartalmazza.
BecsUlt ertek: havi ne. 1.450.155,- Ft. Rendelkezesre 03116anyagi fedezet: havi ne.
1.301.000,- Ft.

i) Formai kevetelmenyek:
Az ajanlatot 1 peldanyban (1 eredeti) kell beadni, az eredeti ajanlaton meg kell
jelelni. hogy: az az eredeti. A tovabbi formai elt5frasokat az AD tartalmazza.
Ajanla evonek csatolni~1 a TE~j' a at (am nnyiben Ajanlatkero arazatlan
teteles keltsegvetest bocsatott az ah\nlattevok rendelkezesere, ugy nem kizar61ag a
beara'z9-tt teteles koltsegvetest) CD/DVD- n 1 peldanyban, me~en jelszo nelkUl
megnyit~at6an kizar61ag pdf J~atumban kerUlhetnek rogzitesre az ajanlat
Clofumentumai az eredeti papi?"" alapu aja lattal maradektalanul ~~Jegy zoen.
Ezzel "sszefGggesben az ajanlattev6nek a dokumentcki6ban foglaltak szerint
nyilatkoznia is kelll
AI. ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapj,an az
ajanlatban szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6al<.

papfr alapon benyujto es az elektronikus peldanyok k6zott' esetleges
ellentmondas eseten az Aanlatker6 a papir alapon benyujtott peldany( tekinti
iranyad6na .

j)

k) Ervenytelen az ajanlat, ha az nem felel meg az ajanlatteteli felhivasban es a
dokumentaci6ban, illetve ha az eljarasban kiegeszit6 tajekoztatast adott az
ajanlatker6, ugy a kiegeszit6 tiljekoztatasban, valamint a jogszabalyokban
meghatarozott felteteleknek.

I) Ajanlatker6 a Kbt. 71. §- aban foglaltaknak megfelel6en biztosit hianyp6tlasi
lehet6seget. Az ajanlatker6 nem render el ujabb hianyp6t1ast arra vonatkoz6an, ha a
hianyp6t1assal az ajanlattevo az ajanlatban korabban nem szerepl6 gazdasagi
szerepl6t von be az eJjarasba, es e gazdasagi szerepl6re tekintettel lenne szGkseges
az ujabb hianyp6tlas.

m) Amennyiben az ajanlat Gzleti titkot tartalmaz, ugy az ajanlattev6nek a Kbt. 44. §- a
szerint szOks.geseljarnia, illetve az indokolast benyujtania.



Amennyiben az ajanlatteva ajanlata nem tartalmaz uzleti titkot, ugy err61 kUlan
nyilatkozni szukseges.

n} Iranyad6 ida: Az AF- ban es a dokumentaci6ban valamennyi 6raban megadott
hatarid6 magyarorszagi helyi id6 szerint ertend6.

o} Jelen AF- ban, valamint a dokumentaci6ban nem szabalyozott kerdesekben a
kezbeszerzesekr61 sz616 2015. evi (XLIII. torveny, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet az iranyad6ak.

p) Az ajanlatot magyar nyelven kell benyujtani, az eljaras saran mindennemu levelezes
es kapcsolattartas csak ezen a nyelven tortenik. A nem magyar nyelven benyujtott
dokumentumok eseteben magyar fordftast kerunk csatolni - ajanlatker6 elfogadja
az ajimlattev6 alta1i felelas forditast is. A helytelen sajat farditas kevetkezmenyeit
ajanlattev6nek kell viselnie.

q)

r)

5) Ajanlattev6neiQ>e kell nvujtania a Kht. 6'f.1-§ (4) bekezdese szerinti nyilatkozatat
arra vonatkoz6an, hog'{. a szerz6aes teljesitesehez..nem vesz igenybe a kizar6 okak
hatalya ala tartoz6 alvallalkoz6t.

t) Kozos ajanlattetel eseten csatolni kell a kazas ajanlattev6k altai cegszeruen alairt
k6zos Ajanlattev6i megallapodast (konzorciumi megallapodas), amely tartalmazza
az alabbiakat:
- a k6zes ajanlatev6k nevet, szekhelyet;
- azon ajanlattev6t, aki a kozos ajanlattev6ket az eljaras sarim kizar61agasan
kepviseli, iIIet61eg a kazos ajanlattev6k neveben hatalyos jognyilatkozatot tehet;
- az ajanlat alairasa m6djanak ismerteteset;
- a szerzadeses arb61 val6 reszesedesOk merteket valamint kUlon-kUlan a k6ZQS
ajanlattev6k azon bankszamlaszamait, ahava az elismert teljesitest kevet6en a
kifizetes megt6rtenhet;
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- valamennyi kazas ajanlattev6i tag nyilatkozatat arrol, hogy egyetemleges
feleldsseget vallalnak a k6zbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkatend6
szerzddes szerzddesszeru teljesftesehez szukseges munkak megvalosftasaert;
- az ajanlat benyujtasanak napjan ervenyes es hatalyos, es hatalya, teljesitese,
alkalmazhatosaga, vagy vegrehajthat6saga nem fUgg felfUggesztd (hatalyba
leptete), ilietve bonta felteteltel.

u} Az ajanlatnak tartalmaznia kell a felhivasban kUlan ki nem emelt egyeb
nyilatkozatokat, igazolasokat es mas dokumentumokat, melyeket a Kbt. kotelezden
e16fr.

v} Szerzddes teljesftesere vonatkozo kultinleges feltetelek: -.

w) Az Eur6pai Un 6bol szarmaz6 forrasb61 tamogatott k6zbeszerzes eseten az erintett
projektre (programra) vonatkoz6 adatok: -.

.....J. u .
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