
EKR001470002021 2021.11.23 10:59:24

I.1) Név és címek

www.jogilag.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.jogilag.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17838364Fax:+36 17838364Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.jgk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.jgk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17838364Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

2 db kisteherautó beszerzése II.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001470002021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 25292499242

Őr Utca 8.

Budapest HU110 1084

Hajdu Zoltán

kozbeszerzes@jogilag.hu +36 17838364

Hajdu Ügyvédi Iroda 18113121241

Gellérthegy Utca 14.

Budapest HU110 1016

Hajdu Zoltán

kozbeszerzes@jogilag.hu
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I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001470002021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001470002021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Kbt. 5. § (1) d) pont

Egyéb tevékenység:

Vagyonkezelés
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Parkolásüzemeltetési feladatok ellátásához 2 db zárt áruszállító kisteherautó beszerzése. Részletes műszaki követelmények a 
közbeszerzési dokumentációban és a műszaki leírásban. 
új típusú zárt áruszállító kisteherautó 
jobb és bal oldalon tolóajtó, ill. hátsó nyitható ajtó 
min. 77 KW 
sebességváltó: manuális 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU11 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34130000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a több 
részre történő ajánlattételt.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

34130000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001470002021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

2 db kisteherautó beszerzése II.

Árubeszerzés

Parkolásüzemeltetési feladatok ellátásához 2 db zárt áruszállító kisteherautó beszerzése.

2 db kisteherautó beszerzése

1084 Budapest, Német u. 17-19.
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

első kerék meghajtás 
benzin üzem 
minimum 110 LE, maximum 140 LE teljesítmény  
minimum 1198 cm3, maximum 1400 cm3 hengerűrtartalom 
fehér szín 
könnyen tisztítható kárpit 
acél keréktárcsák 
szállítható személyek száma: minimum: 2 fő, maximum 3 fő 
Megengedett legnagyobb össztömeg: minimum: 2200 kg maximum 3500 kg 
Hátsó tengely terhelhetőség: minimum: 900 kg 
Környezetvédelmi besorolás: EURO6 
Felszereltség alapelemei: 
ABS fékrendszer 
Vezető oldali légzsák 
Utas oldali légzsák 
Tolató radar elől 
Tolató radar hátul 
Klímaberendezés 
Téli gumiabroncsszett a gépjármű tartozéka 
 
Parkolásüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges mindkét jármű. A megerősített hátsó tengelyen megkövetelt teherbírás, és a 
többi teljesítmény paraméterek a szállítandó nagy súly miatt szükségesek. (fémpénzt tartalmazó pénzkazetták, akkumulátorok 
szállítása).  A benzines motor kivitelt környezetvédelmi szempontok indokolják.   
 
Eladó vállalja, hogy a gépjárműveket Vevő tulajdonába adja, továbbá a következő kapcsolódó feladatokat ellátja: 
 
-        új kitakarított állapotban helyszínre szállítás   
-        forgalomba helyezés  
-        üzembe helyezés 
-        rendszámtábla biztosítása 
-        kötelező KRESZ tartozékok átadása 
-        szükséges okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv, szervizkönyv, használati kézikönyv, stb.), valamint 2 darab indítókulcs 
átadása 
 
 

Igen

Igen

Teljeskörű általános jótállás (3 éven felüli) többlet időtartama (0-60 hónap 
között)

10

Nem

Igen

6

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében, különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alpontja tekintetében az 
ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap 
kitöltésével. Az ajánlattevő a fentieken túl a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § szerint nyilatkozik a kizáró okok fenn nem 
állásáról . Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján nyilatkozik a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
tekintetében arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2)) hatálya alá eső 
alvállalkozót. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 
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. Az 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. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is be kell nyújtani. 
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére: A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre 
jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes 
adatokat megadnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az 
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső 
alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a 
kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet 
úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb 
ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Nem

Nem

Nem

Nem
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Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha: 
M/1. rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül legalább egy darab új kisteherautó értékesítési 
referenciával. Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
hat éven belül megkezdett megrendeléseket veszi figyelembe a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek.  a) pontja alapján. 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján szükséges az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
tekintetében a dokumentációban foglaltak szerint kell nyilatkozni. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak 
szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.  
Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az igazolások benyújtására kötelezett 
ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények, valamint – adott 
esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján. 
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (1) bek. a) pontja alapján: 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. 
 
Kr. 23. §-a alapján: 
A 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy 
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha: 
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző 
három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gépjármű értékesítés) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevétele összesen elérte a 8.000.000 (nyolcmillió) forintot. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 
A P.1.) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)). A gazdasági 
szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. 
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§.(4)-(6) bek. 
foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági 
szereplő nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából (gépjármű értékesítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről az előző legfeljebb három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Elegendő azon évek adatainak (HUF/év) megadása, 
amelyekkel az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő(k) az alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolni kívánja(k) 
(Kbt. 65. § (1) a)). Ha P.1.) pontban előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Kormányrendelet 19. § (3) szerint járhat el. A  
kormányrendelet 19. § (7)-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel 
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19. § 
(1) szerinti igazolás helyett. 
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek 
szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7) – (8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. 
Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó –alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak 
szerint igazolni (Kbt. 67. § (3)).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján. 
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IV.1) Meghatározás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A dokumentáció és szerződéstervezet alapján. 
Eladó legfeljebb egy számla kiállítására jogosult a jelen Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést 
követően. Eladó előleget nem igényelhet. A hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelően kiállított számlák ellenértékének 
kiegyenlítésére szerződésszerű teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítés igazolás 
alapján, átutalással, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A dokumentáció és szerződéstervezet alapján. 
Eladó legfeljebb egy számla kiállítására jogosult a jelen Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést 
követően. Eladó előleget nem igényelhet. A hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelően kiállított számlák ellenértékének 
kiegyenlítésére szerződésszerű teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítés igazolás 
alapján, átutalással, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. 
A Kbt. 135. § (6) pontja alapján az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult 
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A dokumentáció és szerződéstervezet alapján. 
késedelmi kötbér: 0,5%/naptári nap 
meghiúsulási kötbér: 25% 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. 
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdés).

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

2021.11.30 10:00

HU

30

2021.11.30 12:00

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) 
Korm.rendelet (e-Kr. ) 15. § tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR 
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a 
Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
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VI.1-3) Kiegészítő információk

AK az ajánlatok értékelése során a Kbt. 81. § (5) bek., valamint a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kíván eljárni. 
Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 
Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hajdu Zoltán, (lajstromszám: 00363) 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határoz 
meg. 
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

VI.3.9) 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.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő 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.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

ajánlati ár mindösszesen: fordított arányosítás, többlet jótállás: egyenes arányosítás
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.11.16

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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