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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrődi Katalin
Telefon: +36 13275972
E-mail: szendrodi.katalin@ppke.hu
Fax: +36 13180507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ppke.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:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
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x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000471442020/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/EKR000471442020/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:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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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: Oktatási intézmény
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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tantermi számítógépek beszerzése PPKE ITK részére
Hivatkozási szám: EKR000471442020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
152 db tantermi számítógép beszerzése a PPKE ITK részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(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: Tantermi számítógépek beszerzése PPKE ITK részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: PPKE ITK – 1083 Budapest, Práter u. 50/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
152 db új, tantermi (összeszerelt vagy brand) számítógép beszerzése a PPKE ITK részére oktatási
célokra az alábbi műszaki specifikációnak megfelelően:
Minimum műszaki elvárások:
Alaplap, 4 DIMM slot, max 64GB RAM ASUS PRIME B360M-A vagy ezzel egyenértékű,
Processzor Intel Core i7-9700F CPU minimum 3 GHz, vagy ezzel egyenértékű
Memória - G. Skill Aegis 2x8GB DDR4 2400MHz F4-2400C17D-16GIS vagy ezzel egyenértékű,
Videokártya minimum 4 GB memóriával - nVidia GTX1650 vagy ezzel egyenértékű nVidia videokártya,
Meghajtó - Kingston 240GB SA400S37/240G SSD vagy ezzel egyenértékű,
Merevlemez - Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX vagy ezzel egyenértékű,
Tápegység - FSP 600W Hyper 600 vagy ezzel egyenértékű FSP vagy Seasonic márka (OEM
tápegységet ajánlatkérő nem fogad el),
Számítógép ház ZAL MAN NEO Z9 vagy ezzel egyenértékű (legalább 30 literes, egyforma színű),
Artisjus jogdíj,
Minimum jótállási idő 24 hónap,
Operációs rendszer Windows vagy azzal egyenértékű,
Összeszerelve, vagy brand gép.
Mennyisége: 152 db összeszerelt vagy brand asztali gép
Az asztali számítógépek felhasználása Ajánlatkérő számára meghatározott, speciális oktatási célú.
Ennek következtében az nVidia GTX1650 videokártya minimum 4 GB memóriával nem váltható ki,
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csak másik nVidia videokártyával. Az nVidia márka az egyetemnél használt programozási környezet
alapfeltétele a CUDA magok miatt. A számítógépházaknak az alábbi méretezésű helyre kell
beférniük/db: szélesség 22, mélység 48, magasság 45 cm.
A dokumentációban közölt további alkatrészeknél, ahol a leírások bármelyike meghatározott
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely
elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a leírásban
meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban
hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében,
rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy
felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt
„vagy ezzel egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
Az ajánlatkérő új eszközre kér ajánlatot, használt eszköz nem fogadható el.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő
számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt
minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek
meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem
kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.
(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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (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
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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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös 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. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból
azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő),alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő
gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.(Kbt. 74.§ (1) bek. b)
pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében AK kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell
megtennie. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerintieljárásban ajánlata
benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint a rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai KDot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes
igazolásként, továbbá a Korm..rend 3. § is irányadó. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – akkor is, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban,
hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. A Kbt. 69.§ (4 )-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott
gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormányrendelet III. Fejezetében
feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági
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szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét – azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok
igazolása körében az AK számára a Kormányrendelet előírja – feltünteti az EEKD megfelelő
részeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a
III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására – amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az
adott feltételnek való megfelelés – mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig –
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az AK a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági
szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben végzett, legjelentősebb szállításaira vonatkozó
referencia/referenciák ismertetésével.
Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor
tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül
teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az
ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem
kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz
kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is
figyelemmel: Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek
mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat
részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös
ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. §
(4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11)
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bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén –
hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az
M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bek.a) pont, (1a) bek figyelembe vételével: az alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak,
illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szállítás tárgya és mennyisége – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az
alkalmassági követelménynek való megfelelés,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is, év/hónap/nap megjelöléssel),
- a teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciát a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1)
bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében
olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AKnek
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban
foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen
legalább 100 db összeszerelt vagy brand asztali számítógép szállítására, adás-vételére
vonatkozó referenciával.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható.
AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseit, továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ra.
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 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 szerződés biztosítékai:
Amennyiben olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős, késedelmes teljesítésre kerül sor, a
késedelmes teljesítés esetére nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi
kötbér mértéke a késedelem minden napja után naptári naponként a késedelemmel érintett eszköz
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nettó ellenértéke 2%-ának, de legfeljebb a késedelemmel érintett eszköz nettó ellenértéke
20%-ának megfelelő összeg. Vevő meghiúsulásnak értékelheti azt az esetet, ha Eladó 10 naptári
napot meghaladóan késedelembe esik, ebben az esetben jogosulttá válik a szerződés azonnali
hatályú felmondására, vagy a szerződéstől való elállásra és az alábbi mértékű meghiúsulási
kötbérre a meghiúsulással érintett eszköz(ök) tekintetében.
Amennyiben olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős, a jelen szerződés teljesítése meghiúsul,
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes
nettó vételár 20%-a.
Ajánlatkérő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek nyertes
ajánlattevő köteles 5 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal
alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés részéről elismertnek tekinthető és
ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) és (10) bekezdések feltételeinek teljesülése esetén.
Vevő követelheti a kötbéren túl felmerülő kárát.
Jótállás a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla
kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő a megrendelés teljesítése során
előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget, így nyertes ajánlattevő a számláját (1 db) a
szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően nyújthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire.
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
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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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 igen
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: 2020/12/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR:
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint, figyelemmel a
424/2017 korm. rendeletre.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (tov.: „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó
bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan
elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés
előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017.
(XII.19) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat
megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A §
rendelkezéseire.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű
dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó
a KD-ban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd
a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2a) bek., kivéve, ahol
ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
8. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
9. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást
nem alkalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza, azonban a Kbt. 81.§ (4)-(5) pontját
alkalmazza.
12. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170
14. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási
rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. r.), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a
közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a
hirdetmény Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
16. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,
mind közös ajánlattevők tekintetében.
17. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
19. Szakmai ajánlatnak minősül a termék gyártójak, típusának megjelölése.
Kérjük benyújtani a megajánlott termékek teljes leírását az ajánlat részeként.
20. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legelőnyösebb ár
értékelése szolgálja.
21. Ajánlatkérő a II.2.7) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
22. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel
lehetőségét, mivel az a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.
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):
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
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/16 (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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