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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: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85194814
Postai cím: Zugligeti Út 9-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brunecker Éva
Telefon: +36 301540928
E-mail: brunecker.eva@mome.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.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/EKR000766902020/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/EKR000766902020/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
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: egyetem
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
x 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:
MOME Médiatechnológia
Hivatkozási szám: EKR000766902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32322000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében médiatechnológiai eszközök beszerzése
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): AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. A
Termékek funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, valamint az AK már rendelkezésre álló
termékeihez, így a beszerzés részekre bontása a közbeszerzési eljárás célját jelentős mértékben
hátráltatná, adott esetben azt minőségi szempontból jelentős mértékben negatívan
befolyásolná. A Termékekből nem képezhetőek olyan részcsoportok, amelyeket a többi
Terméktől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A részajánlattétel kizárása nem
eredményezi ugyanakkor a verseny tisztaságának, az esélyegyenlőségnek a sérelmét, ugyanis
ezzel az ajánlattételre képes gazdasági szereplők száma nem csökken. A közbeszerzési eljárás
során beszerzésre kerülő Termékek a fentiek szerinti összefüggő jellegére tekintettel a
közbeszerzési eljárás részekre bontása, és ezáltal annak eredményeképpen több szerződés
megkötése nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
MOME Médiatechnológia
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32322000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a MOME részére az alábbi médiatechnológiai eszközök (a
továbbiakban: Termékek) beszerzése adásvételi szerződés keretében:
- 6 db Hangszóró
- 3 db Adapter
- 7 db Fejhallgató
- 2 db Vágó és fényelő hardverkontroller kontroller szoftverrel
- 7 db Adapter-konverter
- 1 db Médiahordozó-táska
- 2 db USB MIDI kontroller
- 2 db USB MIDI kontroller és billentyűzet
- 1 db Digitális zongora
- 2 db Mikrofon tartó rúd
- 1 db Dinamikus mikrofon
- 2 db Dinamikus énekmikrofon
- 1 db összehajtható mikrofon parabola-tányér
- 2 db Kondenzátor stúdió mikrofon szett
- 2 db Hordtáska mikrofon állványok szállítására
- 2 db Passzív DiBox
- 2 db Mikrofon tartó rúd
- 2 db Boompole táska
- 3 db Dinamikus mikrofon
- 5 db Mikrofon
- 3 db Adapter
- 4 db Mikrofon szélvédő adapter
- 4 db Csatlakozó
- 4 db Fejhallgató
- 1 db Kamera göbfej
- 1 db Mozgató keret fényképezőgéphez
- 1 db Rögzítő keret a Sony FS5 kamerához
- 2 db Vezeték nélküli optika vezérlő rendszer
- 1 db Duplakezes markolat gimbalhoz
- 2 db Egykezes gimbal DSLR & MILC kamerákhoz
- 2 db Monitor tartó kar
- 1 db Optikatartó keret
- 2 db Kézi mobiltelefon-stabilizátor
- 1 db Markolat kamera righez
- 1 db Televízió
- 5 db Objektív
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- 4 db Állítható hangfal állvány
- 3 db Keverő
- 3 db Mikrofon
A beszerzésre kerülő Termékekre vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező Táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a Táblázat „E” oszlopában
meghatározott műszaki paramétereket egyben a Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásának is
tekinti. A Termékeknek újaknak kell lenniük és meg kell felelniük a magyar szabványoknak,
jogszabályi előírásoknak.
Nyertes ajánlattevő feladata a Termékek Ajánlatkérő székhelyére szállítása és Ajánlatkérő
részére történő átadása átadás-átvételi eljárás (a továbbiakban: Átadás-átvételi eljárás)
keretében.
Ajánlatkérő a teljesítést az Átadás-átvételi eljárás keretében ellenőrzi. Az Átadás-átvételi
eljárás során Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani az átadási dokumentációt, amely
tartalmazza a Termékek minőségét igazoló dokumentumot, a kezelési és karbantartási
útmutatót és a jótállásra vonatkozó információkat. Az Átadás-átvételi eljárás során lefolytatott
vizsgálat megállapításait az átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyv tartalmazza az Átadás-átvételi eljárás lezárásának napját.
A teljesítési határidő: a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap. A teljesítési határidő
alatt Nyertes ajánlattevő köteles a Termékek Ajánlatkérő székhelyére szállítását és átadását is
elvégezni.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő (hónap, minimum 12 hónap, Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó vételár (nettó, HUF) / Súlyszám: 80
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: 60
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
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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
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: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen
eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
2) Alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtás.
3) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
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vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjai szerinti kizáró
okok.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. (Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező!).
5) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
6) A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki.
7) A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a 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: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek.
alapján ajánlattevőnek nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
alábbiakban előírt igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015 Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek
csatolnia kell az ajánlatához az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
(három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása nem szükséges.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015 Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő
nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három)
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének ideje alatt
elért, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele vizsgálandó.
A 321/2015 Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fenti P/1. és P/2. pont szerinti
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irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat, illetve beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal is igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(12) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az
adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben az adózott eredménye az utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3
(három) lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredményét azért nem tudja igazolni az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után jött létre, vagy kezdte
meg működését, úgy az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (médiatechnológiai eszközök adásvétele) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem éri el a 8.000.000 (nyolcmillió) Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (médiatechnológiai eszközök
adásvétele) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
tekintetében nem éri el összességében a 8.000.000 (nyolcmillió) Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Előzetes igazolás: ajánlattevő nyilatkozata
alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás.
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (1) a) és (1a) alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetése, és a 321/2015 Kr. 23. § szerint kiállított referenciaigazolás vagy
nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szállítás tárgya;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve,
elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- az ellenszolgáltatás nettó összege;
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- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(12) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az
adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, egy vagy több
szerződés alapján teljesített, összesen legalább nettó 8.000.000,- Ft értékű médiatechnológiai
eszközök adásvételére vonatkozó referenciával, amely médiatechnológiai eszközök között
legalább az alábbi eszközök adásvételére sor került:
- Vágó és fényelő hardverkontroller
kontroller szoftverrel
- Digitális zongora
- Dinamikus mikrofon
- Mozgatókeret fényképezőgéphez
- Rögzítő keret kamerához
Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevők megállapodása keretében teljesített referenciát is,
amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt feladatokat az ajánlattevő, illetve
a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.
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:
Biztosíték (Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint): jótállási biztosíték, vételár 5 %-a minden Termékre
kiterjedően, a jótállási idő tartamára. Jótállás időtartama: a 2. sz. értékelési részszempont
tekintetében megajánlott időtartam, de min. 12 hónap. A jótállási idő kezdete egységesen az
Átadás-átvételi eljárás lezárásának a napja. Kötbér: késedelmi, hibás teljesítési és teljesítés
elmaradásával kapcsolatos, a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
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Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: Magyar Forint (HUF). A nyertes
ajánlattevő a szerződéses feladatok teljeskörű, szerződésszerű teljesítését, a teljesítés
igazolását követően 1 db számla kibocsátására jogosult az Átadás-átvételi eljárást követően
kiállított teljesítési igazolás alapján. Ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. §-ának (1), (5), (6),
(11) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. összhangban, a szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla AK-höz való beérkezésétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül
kiegyenlítésre,368/2011. (XII. 31.)(Ávr.);2011. évi CXCV. tv.(Áht.).Késedelmi kamatra vonatkozóan a
Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
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
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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
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: 2020/08/28 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben, Az adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az AT-k részére elérhetővé teszi (AT-k
neve,címe,azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek,fedezet összege).AK jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5
napon belül megküld.
12

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §/424/2017. kr. 15. §: Az ajánlatnak
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával az EKR automatikusan végzi akként, hogy a
bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak.Folyt.Hely
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
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:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
1.: fordított arányosítás; 2.: Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint (előny a nagyobb
megajánlás)
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.
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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) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR-re vonatkozó általános
információkat a közbeszerzési dokumentumok (KD) – Útmutató az ajánlattevők részére c. fejezete
tartalmazza részletesen.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot és a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti
felolvasólapot, a képviseletet igazoló közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt, vagy
kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr. és Kbt. tartalmazzák.
3) AK a hiánypótlás lehetőségét a 71. § alapján biztosítja, amennyiben a hiánypótlás során új
gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges
újabb hiánypótlás kibocsátása, AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal
rendel el hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bek.)
4)Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányú ajánlat az összes rész tekintetében.
(Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az
értékelés módszere: 1. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60.
szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2.
részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) és a
Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához szerinti képlet (előny a nagyobb megajánlás). Az
értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.
5) Jelen felhívásban ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való műszaki és
szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: P/1., P/2., M/1.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot és nem biztosítja előleg
igénybevételének lehetőségét.
7) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8)A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentum Útmutató az
ajánlattevőknek II. 1. pontja tartalmazza.
9)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) szerinti eredménytelenségi okot.
10) Az ajánlati árat és megajánlott Termékeket tartalmazó Táblázat csatolandó. Kapcsolódó
előírásokat a KD tartalmazza.
11) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyílt eljárás nemzeti
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eljárásrendben irányadó szabályainak a 114. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával kerül
lebonyolításra. Ajánlatkérő a megfelelő részvétel elősegítése érdekében a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre.
13) A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő kéri a Ptk. 6:419. §-a szerinti kezességvállaló
nyilatkozat benyújtását. A kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét),
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
14) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) nyil.)
15) AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
16) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.31.) kr. szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/04 (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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