EMC laboreszközök javítása,kalibrálás,karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2019/229
Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Nyílt eljárás
2019.11.28.
22873/2019

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

50410000-2
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

1113 Budapest, Visegrádi út 106.
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Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Média-és hírközlési felügyelet

Központi szintű

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: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Ujhelyi Adrienn
Telefon: +36 14680753
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001472682019/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/EKR001472682019/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
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) 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
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlési felügyelet
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: EMC laboreszközök javítása,kalibrálás,karbantartás
Hivatkozási szám: EKR001472682019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50410000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EMC* labor eszközök (műszerek és speciális méréstechnikai eszközök) folyamatos
rendelkezésre állásának és kalibrált állapotának biztosítása. A folyamatos rendelkezésre állás
biztosítása érdekében a szerződések megújítása szükséges.
A labor üzemképességének fenntartása megkívánja az eszközök rendszeres karbantartását és
kalibrálását, valamint az eseti javítások lehetőségének biztosítását. A szerződés keretében
olyan speciális és egyedi vagy nagyon kis számban használt eszközök és műszerek (mérő
kamrák és cellák; antennamozgató szerkezetek; különleges antennák) karbantartását kell
elvégeztetni, melyek karbantartásában és kalibrálásában nincs gyakorlat. Az üzembiztonságuk
fenntartása elengedhetetlenül fontos a labor működéséhez. Különösen fontos a kopó, mozgó
mechanikus szerkezetek rendszeres karbantartása.
*EMC: Electro Magnetic Compatibility – Elektro mágneses kompatibilitás (összeférhetőség)
II.1.5)
Becsült érték: 57500000 Pénznem: HUF
(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 beszerzés tárgya elválaszthatatlanul
összekapcsolódik. Egy egységes, részekre nem bontható rendszerre vonatkozik a feladat. A
beszerzés egységessége az egyetlen ajánlattevővel való szerződéskötést igényli, nem teszi
lehetővé a műszaki és gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető részajánlattétel biztosítását.
[Kbt. 61.§ (4)]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés: EMC laboreszközök javítása karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
50410000-2

További tárgyak:

50433000-9

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Visegrádi út 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok: 50 db laboreszköz javítása, 12 db labor eszköz kalibrálása és 10 db EMC
laboreszköz karbantartása az alábbiak szerint.
Az 1. számú táblázatban( műszaki leírás) szereplő műszerek és eszközök:
• eseti javítása,
• javítás utáni gyári kalibrálás, ellenőrzés elvégzése,
• a műszerek telephelyről történő el- és visszaszállítása.
A közbeszerzési dokumentáció részét képező 2. számú. (műszaki leírás) táblázatban szereplő
műszerek és mérőeszközök MSZ EN ISO 17025:2018 szerinti kalibrálása, kalibrálási jegyzőkönyv
elkészítése. Az antennák kalibrálása 18 GHz alatt a CISPR 16-1-6 jelzetű szabvány szerint, míg 18
GHz felett az ANSI C63.5-2006 jelzetű szabvány szerint történjen. Az ANSI C63.5-2006 jelzetű
szabvány szerinti kalibrálás esetében a kalibrálás maximális frekvencialépése 500 MHz legyen.
Az antennák az NMHH-tól való elszállításuk idejétől számított 3 héten belül érkezzenek vissza
kalibráltan.
A közbeszerzési dokumentációt képező 1. és a 2. számú táblázatban is szereplő Fluke
gyártmányú, 5522A típusú multifunkciós kalibrátorra és 96270A típusú RF kalibráló generátorra
3 évre a „Fluke Priority Gold Care Plan”-nek megfelelő kalibrálási és javítási szolgáltatást kérjük
biztosítani, ami magában foglalja az évenkénti kalibrálást, a szükséges javításokat külön díj
nélkül, valamint a garanciális idő kiterjesztését a szolgáltatás időtartamával (3 év).
A közbeszerzés 3. számú táblázatban szereplő eszközök átalány díjas karbantartása az alább
részletezett követelmények szerint, évente egy alkalommal:
• eszköz funkcionális tesztelése, állapotfelmérés,
• a berendezések ellenőrzése a sérült vagy elhasználódott alkatrészek feltárása céljából,
• az adott eszköz szükség szerinti részleges vagy teljes szét- és összeszerelése,
• szükség esetén tisztítás, zsírtalanítás,
• a kenést igénylő alkatrészek kenése,
• a szükséges mechanikai és elektromos beállítás/beszabályozás,
• kopó, elhasználódó alkatrészek szükség szerinti cseréje
• a berendezések megfelelő működésének és paramétereinek ellenőrzése,
• jegyzőkönyv készítése az elvégzett munkákról a vizsgálati és mérési eredményekkel.
• FLUKE MetCal szoftver szoftverkövetésének biztosítása a szerződés időtartama alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: a Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 57500000 Pénznem: HUF
(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:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (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
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
A szerződés időtartama: a szerződés aláírásától, de legkorábban 2020. 01.01.-től -2022.
december 31-ig.
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: figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q)
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pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és
az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon
letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot (EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon)
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt.
67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az
alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló
nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
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Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni
köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont
szerinti alábbi nyilatkozatait, valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) EMC laboreszközök
javítására, karbantartására, kalibrálásárasra irányulól referenciá(i)nak bemutatásával,
megjelölve: szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét);
referencia tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési
időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú
igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §];
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A. §].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási
módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai
szempontból, ha
nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) legalább egy, vagy több szerződésből összeadódó, közbeszerzés tárgya szerinti EMC
laboreszközök javítására, karbantartására, kalibrálására irányuló szerződésszerűen teljesített
referenciával, amely kiterjed legalább 25 db laboreszköz javításra, 9 db labor eszköz
kalibrálásra és 5 db EMC laboreszköz karbantartásra . [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36
hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az
időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában
foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától
számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket
veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,
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amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
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:
Vállalkozási keretszerződés:
szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők:
- késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése;
- kártérítés érvényesítése;
- a megrendeléstől való elállás, vagy a szerződés felmondása.
Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi vagy hibás
teljesítési kötbérre jogosult. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér alapja az egyedi
megrendelések szerint meghatározott, el nem végzett szolgáltatás megrendelés szerinti nettó
díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 4%, de legfeljebb
annak 40%-a.
Megrendelőnek jogában áll elállni a megrendeléstől, amennyiben Vállalkozó az előírt teljesítési
határidőt 30 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kicserélésnek 15 napon
belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét, így különösen a
titoktartási kötelezettséget, súlyosan megszegi. A szerződés Vállalkozó általi 3 alkalommal
történő súlyos megszegése esetén a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal
felmondani. Ezekben az esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja
az adott megrendelés esetében a megrendelt mennyiség nettó díja, mértéke 100%, míg a
szerződés felmondása esetén a keretösszeg 25 % -a.
Vállalkozási szerződés (Átalánydíjas karbantartási szerződés):
Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők:
-hibás teljesítési kötbér érvényesítése;
-kártérítés érvényesítése;
-a szerződés felmondása, és meghiúsulási kötbér érvényesítése.
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér
alapja a nettó negyedéves vállalkozói díj, mértéke annak 0,5 %-a naponta, de legfeljebb a
kötbér alapjának 15 %-a.
Megrendelőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Vállalkozó
az arra meghatározott póthatáridőig neki felróható okból a Megrendelő ismételt, írásos
felszólítása ellenére sem tesz eleget szerződéses kötelezettségének. Ebben az esetben
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Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződés teljes nettó
ellenértéke, mértéke annak 10%-a.
A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A vállalkozói keretszerződés esetén: a teljesítést követően kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A
beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra
Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
Aján-latkérő az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított
számla el-lenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
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: Vállakozási keretszerződés:
A Megrendelő a megrendelt szolgáltatásokat a teljesítést követő 5 munkanapon belül bírálja el, és
ha szerződésszerű, elfogadja. A Vállalkozó a teljesített és elfogadott szolgáltatásokról - az elvégzett
szolgáltatás keretében az óraszámok tételes feltüntetésével - készre jelentést nyújt be a
Megrendelőnek, melyet a Megrendelő jelen szerződés 6. pontjában megjelölt képviselője
egyetértése esetén 5 munkanapon belül ellenjegyez (az ellenjegyzett Készre jelentés a
továbbiakban: Teljesítési igazolás). A Vállalkozó a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a
Teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül nyújtja be a Megrendelőnek 1
példányban.
A Megrendelő a vállalkozói díjat utólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint utalja át, a számla kézhezvételétől számított 30 napos
fizetési határidővel. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő
munkanapon jár le.
A vállalkozói díj kifizetése banki átutalással, a Vállalkozó részére a bankszámlája javára történik.
Átalánydíjas szerződés:
A szerződésben meghatározott feladat elvégzése után a berendezéseket, eszközöket a Vállalkozó
működőképes állapotban adja át a Megrendelő helyszíni üzemeltetőjének, amely üzemképes
átadást munkalapon igazoltatja.
Vállalkozó az üzemképes átadást igazoló munkalap aláírásától számított 3 (három) napon belül a
munkalap benyújtásával kezdeményezi Megrendelő részéről a szakmai teljesítés igazolás (a
továbbiakban: Teljesítési igazolás) kiállítását, a jelen Szerződés 5. pontjában meghatározott
képviselőjénél. Megrendelő szerződésszerűen átadott, hibátlan teljesítés elfogadásáról a Teljesítési
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igazolást 15 munkanapon belül állítja ki. Vállalkozó a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a
Teljesítési igazolás kiállítását követő 5 munkanapon belül nyújtja be a Megrendelőnek 1
példányban. Megrendelő a vállalkozói díjat utólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:130. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint utalja át, a számla kézhezvételének
napjától számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti
nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
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
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
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
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Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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 vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait a Kbt. 68. § (1) 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
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
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Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét
az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.)
Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra,
részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és
fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus
Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/
címeken.
2.)
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen
tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlatevőkkel.
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül
kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll
rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3.)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot az ajánlati árral, áfa nélkül HUF-ban
b. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
c. közös aj.tététel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás
nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a
szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás
nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a
szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
d. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben
meghatalmazást
e. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK
számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat .
Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § adott esetben
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz
képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását
(III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
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10) Az EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a
424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai
szerint kell eljárni.
11.) Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat a
legalacsonyabb ár mint értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el.
Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot
ajánlja az ajánlatkérő számára.
12.) részletes kereskedelmi ajánlat az ajánlat együtt benyújtása ( Közbeszerzési dokumentáció
nyilatkozatminta 7. sz . melléklet és )az érvényes ajánlatadás feltétele.
13.) Javítás maximális költsége ártáblázat (6. a. melléklet) kitöltése és az ajánlathoz csatolása az
érvényes ajánlatadás feltétele)
14.) Kalibrálás díja ártáblázat (6. b. melléklet) kitöltése és ajánlathoz csatolása az érvényes
ajánlatadás feltétele
15.) AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel
az AK igényeinek a II.2.4) pontban és KD-ben megjelölt elvárások által konkrétan meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
[Kbt. 76. § (5)]
16.) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/27 (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
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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