Felhívás-MAHOP mobil alkalmazás fejlesztés/üzemelt
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

None/None
Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Nyílt eljárás
2018.10.02.
17505/2018
72000000-5
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
1055 Budapest, Kossuth Tér 11 (Ajánlatkérő
aktuális székhelye/telephelye/fióktelepe)
2018.10.29.
Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kossuth Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ondré Péter
Telefon: +36 1450888
E-mail: santa.dora@amc.hu
Fax: +36 1450888
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
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A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000407212018/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz 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 elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000407212018/reszletek (URL)
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:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
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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
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MAHOP mobil alkalmazás fejlesztése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000407212018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:

3

A „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)” elnevezésű,
MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosító számú projekt keretében halfogyasztást elősegítő, mobil
eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás fejlesztése.
Elvégzendő feladatok:
1. Halfogyasztást elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
koncepciójának kidolgozása
2. Halfogyasztást elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
kifejlesztése
3. Halfogyasztást elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
üzemeltetése
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MAHOP mobil alkalmazás fejlesztése és üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
72000000-5
72212517-6

Kiegészítő szójegyzék

72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Kossuth Tér 11 (Ajánlatkérő aktuális
székhelye/telephelye/fióktelepe)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!)” elnevezésű,
MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosító számú projekt keretében halfogyasztást elősegítő, mobil
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eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás fejlesztése.
Elvégzendő feladatok:
1. Halfogyasztást elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
koncepciójának kidolgozása
Főbb műszaki meghatározás:
Az alkalmazásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a figyelmet magára vonja és ezáltal
hatékonyan népszerűsítse a halfogyasztást.
2. Halfogyasztást elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
kifejlesztése
Főbb műszaki meghatározás:
Android és iOS platformokra alkalmas.
A MAHOP-5.3.2-2016 felhívásban és annak 4. számú mellékletében meghatározott arculati elemek
szerinti színvilág és grafikai elemek szerinti megjelenés.
MAHOP-5.3.2-2016 felhívásban és annak 4. számú mellékletében meghatározott kötelező
tájékoztatási elemek megjelenítése.
Magyar nyelven történő működés.
Regisztrációs lehetőség.
Egyszerű belépés és azonosítás.
Social media megosztási lehetőség.
3. Halfogyasztást elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
üzemeltetése
Főbb műszaki meghatározás:
Az alkalmazás fenntartása és a szolgáltatás folyamatos elérésére a MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001
azonosító számú projekt végéig (2023. június 30.).
Az alkalmazás ingyenes letöltésének biztosítása a mobil eszközök operációs rendszere szerinti
áruházakban.
Az alkalmazás ingyenes letöltésének biztosítása a www.kapjra.hu weboldalon és facebook oldalon.
A halfogyasztást, elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
kifejlesztésének teljesítési határideje a szerződéskötéstől 3 hónapig tart.
A halfogyasztást, elősegítő mobil eszközökön működő ismeretterjesztő játék és alkalmazás
üzemeltetésének ideje a szerződéskötéstől 2023. június 30-ig tart.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A szerződés valamennyi részben aláírása napján lép hatályba a II.2.7) pontban meghatározott
időtartam tájékoztató jellegű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt M.2. szakember többlettapasztalata (az előírt 36 hónapon túl,
további minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001
II.2.14) További információ:
AK a fenti határidőt úgy érti, hogy a Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a
teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép
hatályba.
Részletes határidők a II.2.4) pontban ismertetettek szerint.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
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A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás
tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való
tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot
az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR használatával.
A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a
lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az
Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
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.
A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8. § és 10. §-i tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az
ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti –véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő rögzíti, hogy pénzügyi
és gazdasági alkalmassági feltételt nem ír elő jelen eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa”
pontját kell kitöltenie.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben
előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a
szerint felhívja.
Igazolás (M.1.): 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés b)
pontja és a 22. § szerint.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, a
részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását
(szolgáltatás tárgyát), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a
szerződésbeli mennyiségét. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Szakemberek vonatkozásában:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy szakmai
tapasztalatuk tárgyának ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk kell, hogy a rendelkezésre állnak a szerződés
teljesítése alatt, továbbá be kell nyújtaniuk a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatát
és a szakemberek által aláírt önéletrajzukat.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított hat
évben (72 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített
- legalább 1 db, mobil eszközökön működő alkalmazás kifejlesztésére és legalább 36 hónapon
át tartó üzemeltetésére vonatkozó referenciával
A referencia időtartam több szerződésből is teljesíthető. A szerződések egymással párhuzamos
üzemeltetésre is vonatkozhatnak.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított hat éven (72 hónapban) belül teljesítettnek, ha a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb kilenc éven belül megkezdett.
M.2. Nem rendelkezik legalább 1 fő számítástechnikai végzettségű szakemberrel, aki legalább 36
hónap programozási tapasztalattal rendelkezik.
A szakemberek esetében minimum felsőfokú végzettség fogadható el.
Alkalmazandó: a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése,
- 424/2017. Korm.r. 10.§ (1) és 12.§ (2) bekezdése
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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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 védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések 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:
A támogatás: utó mértéke: 100%.
Fizetés: Kbt. 135. §-a és a Ptk., az igazolt teljesítést követően számla ellenében, a hatályos
Támogatási Szerződésnek megfelelően.
Díjat utólag, banki átutalással teljesítve
Nyertes ajánlattevő részére előleget nincs biztosítva
Nyertes ajánlattevő részszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
1 db részszámla (alkalmazás kifejlesztésekor): összeg: ajánlat szerint
további részszámlák: üzemeltetés: a havi üzemeltetés havi díja
kibocsátás esedékessége: a szerződés teljesítését követően
A Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés: HUF.
Késedelmi kötbér: szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 2 %-a/naptári nap
2 naptári napon túli késedelem: azonnali hatályú felmondás joga
Hibás teljesítési kötbér/Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 30%-a
Részletes feltételek: szerződéstervezetben.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér részletei a szerződéstervezetben.
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
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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IV.1.3) 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
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kötöttség) alatt 60 naptári
napot ért.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy
részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok
vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
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elektronikusan az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10. Módszerek: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; további szempontok:
egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok részletes meghatározását a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb
hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam
lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés,
ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési
moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a
határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más
nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az
ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem
következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e)
pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseinek megfelelően.
11. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. AK a közbeszerzési eljárásban
történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az
aláírási/képviseleti jogosultságot AK az 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 13. § szerint ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési
kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni.
18. FAKSZ
Dr. Hargittay Szabolcs
00295
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
Részajánlat-tétel lehetősége nem biztosítható az alábbiak szerint:
A közbeszerzés során egy halfogyasztást elősegítő, mobil eszközökön működő ismeretterjesztő
játék és alkalmazás rendszerének kifejlesztése, létrehozása és működtetése (üzemeltetése) egy
technikailag és logikailag is összefüggő folyamat. A rendszer folyamatos, dinamikus,
biztonságos és rugalmas működtetése akkor garantálható, ha a rendszer fejlesztője és
üzemeltetője megegyezik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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