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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14725655Fax:Telefon:E-mail:

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)
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II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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/EKR001602382019/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/EKR001602382019/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

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 12880707Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU110 1031

Bencsik Márk

mbencsik@juratio.hu

www.ugyeszseg.hu

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Kbt. 5. § (1) c)

Közrend és biztonság

Munkaállomások cseréje

EKR001602382019
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

30213300-8

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy a termékek és kapcsolódó szolgáltatások egy homogén termékkört képeznek, így a közbeszerzés egy részére 
történő ajánlattétel, ezáltal a termékek nem egységes és egyidejű szállítása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és 
jelentős többletköltséget jelentene Ajánlatkérő számára, továbbá a szerződés tárgyának megfelelő termékek szállításával foglalkozó 
gazdasági szereplők teljességében képesek az eljárás tárgyát képező termékek és szolgáltatások szállítására, teljesítésére.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

30213000-5

Fő CPV-kód(ok):

Árubeszerzés

Asztali számítógépek és notebookok beszerzése az Ajánlatkérő részére a rendelkezésére álló keretösszegben.

Munkaállomások cseréje

A Legfőbb Ügyészségnek a szerződés mellékletét képező expedíciós listában felsorolt budapesti és vidéki 
telephelyei.

A Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározott asztali számítógépek és notebookok beszerzése az Ajánlatkérő részére a
rendelkezésére álló nettó 131.742.954 forint+ÁFA keretösszegben. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-os kimerítésére 
kötelezettséget vállal. Ajánlattevő köteles valamennyi termék esetében a gyártó által biztosított 3 év helyszíni jótállást biztosítani 
merevlemez megtartási lehetőséggel, következő munkanapi megjelenési idővel. Asztali számítógép - Kis méretű SFF ház, zárható - 9. 
generációs, Intel Core i5-9400 CPU, vagy jobb - Intel H370 Chipset vagy Intel B360 Chipset - 8 GB, 2666MHz DDR4 memória, 1 
modulból teljesítendő. A rendszer támogassa a bővítést 16 GB-ra modul csere nélkül. Teljes kiépítés esetén legalább 32 GB memóriát 
kezeljen - Integrált Video vezérlő, de legyen lehetőség diszkrét videokártyával való bővítésre, a gyártó által támogatott módon - 
Legalább 1 db M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 SSD - Legalább 4db USB 3.1 (ebből 2db elől és 2db hátul), 4db USB 2.0, 1db HDMI, 
1db DisplayPort, RJ-45 - Max. méret: 10 cm (Szél.) x 30 cm (Mag.) x 30 cm (Mély.) - Max. 200W teljesítményű tápegység - Magyar MS 
Windows 10 Professional 64bit OEM licensz - Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval) - Magyar nyelvű billentyűzet, optikai egér
- Energy Star minősítés - Biztonság: TPM Chip 14” notebook - Üzleti, hivatali használatra tervezett, dokkolható, strapabíró kiépítés, 
kábelzárral rögzíthető legyen - 14" képátló, tükröződésmentes, elvárt felbontás 1920x1080 - Integrált kamerával történő szállítása nem
megengedett - 8. generációs, Intel Core i5-8265U processzor vagy jobb - 8 GB DDR4 memória, 1 modulból teljesítendő. A rendszer 
támogassa a bővítést legalább 16 GB-ra modulcsere nélkül. Teljes kiépítés esetén legalább 32 GB memóriát kezeljen - Integrált Video 
vezérlő - Legalább M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 SSD meghajtó - 3 db USB 3.1 port, ebből legalább 1 db legyen képes mobil 
eszközök töltésére a notebook alvó állapotában is - 1 db HDMI és 1 db Displayport (Type-C-n keresztül is megvalósítható, ez esetben 
az adaptert is szükséges biztosítani) - Mikrofon és fejhallgató csatlakozás (combo jack-kel is megvalósítható) - 802.11ac szabványnak 
megfelelő WiFi, Bluetooth 5.0 - Érintőpad, háttérvilágítással rendelkező magyar nyelvű billentyűzet - Legalább 3 cellás és legalább 48 
Whr teljesítményű akkumulátor - Magyar MS Windows 10 Professional 64bit OEM licensz - Gigabit Ethernet (integrált RJ45 
csatlakozóval) - Magyar nyelvű billentyűzet és optikai egér USB csatlakozással - ENERGY STAR minősítés - Legfeljebb 2,2 kg súly - Az 
eszközhöz illeszkedő hordtáska - TPM Chip 15,6” notebook (i7) - Üzleti, hivatali használatra tervezett, dokkolható, strapabíró kiépítés, 
kábelzárral rögzíthető legyen - 15,6" képátló, tükröződésmentes, elvárt felbontás 1920x1080 - Integrált kamerával történő szállítása 
nem megengedett - 8. generációs, Intel Core i7-8650U processzor, vagy jobb - 16 GB DDR4 memória, 2 modulból teljesítendő. Teljes 
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II.2.5) ponthoz: A nettó ajánlati ár (HUF) az 1.1., 1.2., 1.3. értékelési alszempontok súlyszámaiból tevődik össze: 1.1. alszempont: 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

kiépítés esetén legalább 32 GB memóriát kezeljen - Minimum AMD Radeon™ 540X vagy jobb dedikált videókártya - Legalább M.2 
256GB PCIe NVMe Class 40 SSD meghajtó - 2 db USB 3.1 port, ebből legalább 1 db legyen képes mobil eszközök töltésére a notebook 
alvó állapotában is - 1 db HDMI és 1 db Displayport (Type-C-n keresztül is megvalósítható, ez esetben az adaptert is szükséges 
biztosítani) - Mikrofon és fejhallgató csatlakozás (combo jack-kel is megvalósítható) - 802.11ac szabványnak megfelelő WiFi, Bluetooth 
5.0 - Érintőpad, háttérvilágítással rendelkező magyar nyelvű billentyűzet - Legalább 3 cellás és legalább 48 Whr teljesítményű 
akkumulátor - Magyar MS Windows 10 Professional 64bit OEM licensz - Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval) - Magyar 
nyelvű billentyűzet és optikai egér USB csatlakozással - Energy Star minősítés - Legfeljebb 2,4 kg súly - Az eszközhöz illeszkedő 
hordtáska - TPM Chip

Igen

Igen

Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb 
megajánlás 60 nap) (naptári nap)

30

Nem

Igen

Nem

1

Igen

A szerződés nem meghosszabbítható és időtartama nem 1 hónap, ezen adatok kizárólag az EKR rendszer sajátossága miatt kerültek 
megadásra, hogy a szerződés hatálya az alábbiak szerint megadható legyen. A szerződés az azt későbbi időpontban aláíró Fél 
aláírásának napján lép hatályba és 2020.05.31.-ig tartó határozott időtartam lejáratáig vagy a szerződéses keretösszeg kimerüléséig 
tart.

Nem

Nem

Nem

Nem
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M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól (számítógépek és tartozékaik) a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a 
szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a
szállítás (adásvétel) összegét (forint), a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap, nap - megjelölésével), 
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére 
tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 
65. § (5) - (9) bekezdései. 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. 
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg. Az Egységes Európai közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa pontját kell az ajánlattevőnek kitölteni. Irányadó a Kbt. 
65. § (7) bekezdése.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés és a 3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
felsorolt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat 
tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. Az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzéshez kapcsolódóan irányadó a Kr. 13. §-a. A nyilatkozat az EKR-ben, 
űrlapon teljesítendő. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) 
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A 
nyilatkozatban ajánlattevőknek fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult, 
azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő 
számára a Kr. előírja. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok 
fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 
felhívására. A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó 
vagy más szervezet vonatkozásában csak az - EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható – EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-
ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bekezdés 
szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti - az EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható - 
nyilatkozatot nyújt be, amelyben egyértelműen megjelöli (feltünteti), hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt 
öntisztázás lehetőségére. A kizárók okokra vonatkozó igazolások benyújtásának részletes szabályait és feltételeit a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során 
következett be.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

Asztali számítógép nettó ára (forint/darab) – súlyszám 20 1.2. alszempont: 14” notebook nettó ára (forint/darab) – súlyszám 45 1.3. 
alszempont: 15,6” notebook (i7) nettó ára (forint/darab) – súlyszám 5
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Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Szerződés biztosítékai: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, fizetési késedelem esetére késedelmi kamat. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. Pénznem: magyar forint és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Kbt. 135. § (1) bek. 
alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az 
ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
Kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5) szerint leigazolt, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított részszámla Ajánlatkérő általi 
kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) foglaltak szerint. Irányadó az 
Áfatv., Áht. és vonatkozó rendelkezései. Jótállás: 36 hónap helyszíni, merevlemez megtartási lehetőséggel, következő munkanapi 
megjelenési idővel. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

évben (36 hónapban) teljesített, legalább nettó 90.000.000 forint értékben számítógépek és tartozékaik (így különösen: munkaállomás,
asztali számítógép, laptop, notebook, tablet, egér, billentyűzet, hordozótáska) szállítására vonatkozó referenciával. Az előírt referencia 
több szerződés bemutatásával is teljesíthető. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(
oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (
továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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 becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Nem

Igen

2020.01.22 10:00

HU

2020.01.22 12:00

https://ekr.gov.hu

Nem

Nem

Igen
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a Kbt. és az e-Kr. szabályai szerint. Az 
ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a Kbt. és az e-Kr. szabályainak figyelembe vételével, 
elektronikus úton kell benyújtani. 2. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni különösen: - felolvasólap 
(EKR űrlap); - nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (EKR űrlap); - nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (
EKR űrlap); - nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (EKR űrlap); - egységes európai közbeszerzési dokumentum a Kbt. 
67. § szerint (EKR űrlap); - nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről (EKR űrlap). Az előírt műszaki követelmények, 
valamint a lényeges paraméterek minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük, ezért a szakmai ajánlatnak a műszaki 
leírásban előírt valamennyi funkció és számszerű paraméter ismertetésével tanúsítania kell a megajánlott termék műszaki-szakmai 
megfelelőségét. Az eszközökre vonatkozó garancia állapota, a gyártás időpontja, valamint az eszköz gyári konfigurációja a sorozatszám
alapján a gyártó honlapján - vagy a gyártó által igazolt egyéb módon - nyílt, interneten ellenőrizhető kell legyen. A szakmai ajánlatban 
kérjük megadni az ellenőrzési felület URL címét. - fordításról szóló nyilatkozat (EKR űrlap) (adott esetben); - az ajánlatot aláíró(k), 
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat
esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás 
minta; - nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. - amennyiben
ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; - 
amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a
cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén 
csatolni kell; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Egyenértékű megoldás 
megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő 
eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely 
független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. A közbeszerzési 
dokumentumokban Ajánlatkérő további iratok, nyilatkozatok benyújtását írhatja elő.

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik: Igen

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § (3) bekezdés. VI.3) pont folytatása 3. A Kbt. 41/A. § alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - 
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot cégszerű aláírással kell 
ellátni. 4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlat), akkor ezt az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell 
benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 5. Ajánlatkérő ajánlati 
biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki. 6. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban megjelölt időtartam alatt 30 napot ért. 7. Ajánlatkérő nem 
alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 8. Az ajánlati felhívás III.1.3. pont szerinti feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbbak. 9. FAKSZ: dr. Bencsik Márk, 00933. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés 
teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 11. Kötbérek: Késedelmi kötbér: a 
késedelem 1-10. napjáig napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1%, max. 20%. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítés 1-10. 
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás 

hirdetmény feladása

Feladott 2019.12.14 Bencsik Márk Feladott verzió

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.12.17

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

napjáig napi 0,5 %, a hibás teljesítés 11. napjától napi 1%, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapjául szolgáló összeg 25 %-a. 
Részletes feltételek a szerződéstervezetben. 12. A Kbt. 27/A. § alapján ajánlatkérő fogadja és feldolgozza 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. 13. Értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja. 
Módszerek szempontonkénti ismertetése: 1. Ár: „fordított arányosítás” a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 227. száma szerint (2019
. november 26.), amely további három alszempontból tevődik össze (lásd. II.2.14) További információ) 2. Teljesítési határidő: 
Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához. 
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban. 14. 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi 
el a bírálatot. 15. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során 
Ajánlatkérő megállapította, hogy a termékek és kapcsolódó szolgáltatások egy homogén termékkört képeznek, így a közbeszerzés egy 
részére történő ajánlattétel, ezáltal a termékek nem egységes és egyidejű szállítása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel
és jelentős többletköltséget jelentene Ajánlatkérő számára, továbbá a szerződés tárgyának megfelelő termékek szállításával foglalkozó 
gazdasági szereplők teljességében képesek az eljárás tárgyát képező termékek és szolgáltatások szállítására, teljesítésére.




