Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Magyar Természettudományi Múzeum

EKRSZ_
29934735

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1088

Ország:

Magyarország

Baross Utca 13

Egyéb cím adatok:

Lajterné Hudák

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

mtmiroda@nhmus.hu

Telefon:

Magdolna

+36 13171669

Fax:

+36 12677100

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nhmus.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nhmus.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

EKRSZ_
89673506

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Rákóczi Út 42

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Vancsura

titkarsag@onmerit.hu

Telefon:

1072

Ország:

Magdolna
+36 17846384

Fax:

+36 17847699

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nhmus.hu
www.onmerit.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Magyarország

Nem
Nem
Nem

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
09123000-7

„Földgáz beszerzése a MTM részére 2018"

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földgáz beszerzése a Magyar Természettudományi Múzeum részére 2018-2021 években 3 részben 1. rész: Ajánlatkérő
budapesti székhelye és telephelyei részére, várhatóan összesen …120 000gn m3 (4080 GJ) földgáz beszerzése az alábbi
fogyasztási helyeken: 1088 Budapest, Baross utca 13. 2. rész: Ajánlatkérő gyöngyösi telephelyei részére, várhatóan összesen 240
000 gnm3 (8160 GJ) földgáz beszerzése az alábbi fogyasztási helyeken: 3200 Gyöngyös, Kossuth u.40. (Két gázóra van
ugyanazon a telephelyen 2 POD azonosítóval) 3. rész: Ajánlatkérő zirci telephelyei részére, várhatóan összesen 34 500gnm3 (
1173 GJ). földgáz beszerzése az alábbi fogyasztási helyeken: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. A földgáz minősége Az értékesített
földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 2H jelű gázcsoportra vonatkozó szabvány előírásainak, mely szerint
az irányadó fűtőérték 34,00 +/-5% [MJ/ Nm3]. A földgáz szagosított formában kerül átadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
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II.1.6) A teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye 1088 Budapest, Baross u. 13. és telephelyei: 1088 Budapest, Baross utca 13.
3200 Gyöngyös, Kossuth u.40. 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

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) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Budapest székhely

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09123000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

A teljesítés helye:

1088 Budapest, Baross utca 13.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Földgáz beszerzése Magyar Természettudományi Múzeum budapesti székhelye, és telephelyei részére. Ajánlatkérő
budapesti székhelye és telephelyei részére, várhatóan összesen …120 000gn m3 (4080 GJ) földgáz beszerzése az alábbi
fogyasztási helyeken: 1088 Budapest, Baross utca 13.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Megnevezés
Költség kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár (HUF)
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
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Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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:

Igen

Opciók leírása:
A tényleges fogyasztás a tervezett alapmennyiséghez viszonyítva +25%-kal eltérhet, ugyanakkor ajánlatkérővel szemben kötbér,
pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Tekintettel arra, hogy földgáz igénybevétele folyamatos,
és a tényleges fogyasztás progonsztizálása nagy pontossággal nem határozható meg, ezért a felmerülő többlet lehívása a
felhasználáshoz igazodóan külön értesítés nélkül folyamatosan az alapmennyiség felhasználásával – havi elszámolás keretében –
egyező módon és feltételekkel történik
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:

Nem

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Gyöngyös telephely

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09123000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

3200 Gyöngyös, Kossuth u.40.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Földgáz beszerzése Magyar Természettudományi Múzeum gyöngyösi telephelyei részére. Ajánlatkérő gyöngyösi
telephelyei részére, várhatóan összesen 240 000 gnm3 (8160 GJ) földgáz beszerzése az alábbi fogyasztási helyeken: 3200
Gyöngyös, Kossuth u.40. (Két gázóra van ugyanazon a telephelyen 2 POD azonosítóval)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Megnevezés
Költség kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár (HUF)
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:
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Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

A tényleges fogyasztás a tervezett alapmennyiséghez viszonyítva +25%-kal eltérhet, ugyanakkor ajánlatkérővel szemben kötbér,
pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Tekintettel arra, hogy földgáz igénybevétele folyamatos,
és a tényleges fogyasztás progonsztizálása nagy pontossággal nem határozható meg, ezért a felmerülő többlet lehívása a
felhasználáshoz igazodóan külön értesítés nélkül folyamatosan az alapmennyiség felhasználásával – havi elszámolás keretében –
egyező módon és feltételekkel történik
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

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:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Zirc telephely

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09123000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU213 Veszprém

8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Földgáz beszerzése Magyar Természettudományi Múzeum zirci telephelyei részére Ajánlatkérő zirci telephelyei részére,
várhatóan összesen 34 500gnm3 (1173 GJ). földgáz beszerzése az alábbi fogyasztási helyeken: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Megnevezés
Költség kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár (nettó)
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:
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Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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:

Igen

Opciók leírása:
A tényleges fogyasztás a tervezett alapmennyiséghez viszonyítva +25%-kal eltérhet, ugyanakkor ajánlatkérővel szemben kötbér,
pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Tekintettel arra, hogy földgáz igénybevétele folyamatos,
és a tényleges fogyasztás progonsztizálása nagy pontossággal nem határozható meg, ezért a felmerülő többlet lehívása a
felhasználáshoz igazodóan külön értesítés nélkül folyamatosan az alapmennyiség felhasználásával – havi elszámolás keretében –
egyező módon és feltételekkel történik
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

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:
Lsd. közbeszerzési dokumentumok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Valamennyi rész tekintetében: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § szerinti bármely kizáró ok fennáll vagy részéről a kizáró ok az
eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell (a közbeszerzési
dokumentumok IV. fejezetében csatolt iratminta szerint); valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok
hatálya alá nem tartozásáról. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát csatolni szükséges
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha
az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

az ajánlattevő nyilatkozatát szükséges benyújtania arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.
pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni . Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 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 tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a
Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is).
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:

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész tekintetében: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (1a)
szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása és/vagy értékesítése)
legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1)
bekezdésében) előírt módon igazolva. A referenciák ismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni: - a
szerződést kötő másik fél megnevezése, címe - a szerződés tárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető), - a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja
(év/hónap/nap szerinti bontásban), - kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban előírt módon igazolva szükséges teljesíteni.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakat. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről
ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és
szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására
alkalmas formában kiállított – okiratot szükséges csatolni, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Valamennyi rész tekintetében irányadó: M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített, legalább az 1. rész tekintetében:
84000 gnm3 avagy 2856 GJ, a 2. rész tekintetében 168000 gnm3 avagy 5712 GJ és a 3. rész tekintetében 24150 gnm3 avagy 821,1 GJ
mennyiségű földgáz szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Amennyiben a bemutatni
kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása során; Ajánlatkérő e körben hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő
kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása
során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés
bemutatásával is igazolható. Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11)
bekezdésében foglaltakra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő havonta részszámlázási lehetőséget biztosít a nyertes ajánlattevőként szerződő fél számára. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít. Ajánlatkérő a szerződés szerinti (rész)teljesítést követően, havonta kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében
utólag fizeti meg a (rész)teljesítésért járó ellenértéket a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Az igazolt (rész)teljesítés
ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135
. § (1), (5) és (6) bekezdésében. Ajánlatkérő a szabályszerűen kiállított számlát, a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalás
útján fizeti meg, amennyiben azt a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 nappal kézhez veszi. Amennyiben a számla késedelmesen
kerül megküldésre Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő a számlát a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdése alapján, annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül teljesíti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Igen

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
Az árlejtés szabályait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok 10. pontja tartalmazza.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.19.

10:00

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU

óra/perc

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.07.19.

12:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.06.28.

