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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224847-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vezeték nélküli távközlési rendszerek
2015/S 123-224847

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
AK08474
Márvány utca 1/d.
Címzett: dr. Buzsáki Judit, közbeszerzési vezető
1012 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12254402
E-mail: dancsa.istvan@ovf.hu
Fax:  +36 12120773
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ovf.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Hercegprímás utca 9. III./2.
Címzett: dr. Molnár Éva
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17930640
E-mail: drmolnareva@mkbt.eu
Fax:  +36 17930648
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Hercegprímás utca 9. III./2.
Címzett: dr. Molnár Éva
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17930640
E-mail: drmolnareva@mkbt.eu
Fax:  +36 17930648
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Hercegprímás u. 9. III/2.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224847-2015:TEXT:HU:HTML
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Címzett: dr. Molnár Éva
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17930640
E-mail: drmolnareva@mkbt.eu
Fax:  +36 17930648

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: vízügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztése és kapcsolódó kapacitás beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország, a szerződéstervezet 3. számú mellékletében meghatározott telephelyek.
NUTS-kód HU

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztése és kapcsolódó kapacitás beszerzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
32510000, 32412100, 32500000, 32522000, 64200000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
— 19 db meglévő fix (TMR és MTM típusú) rádió helyszíni telepítése (előzetes helyszíni felmérés alapján)
— 20 db Tetra kézi rádió beszerzése, programozása, rendszerbe integrálása
— 100 db EDR licensz 5 éves követéssel
— 20 db Tetra fix Gateway rádió a hozzá tartozó GW licensz-szel és helyszíni telepítéssel (előzetes helyszíni
felmérés alapján)

mailto:drmolnareva@mkbt.eu
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— 55 db Tetra fix (asztali) rádió külső tápegységgel és helyszíni telepítéssel (előzetes helyszíni felmérés
alapján)
— Kézi rádiókhoz (SRH3800 és SRH3900):
— USB programozó kábel: 1 db
— Sepura Mobil és GW rádiókhoz (SRG3500 és SRG3900):
— külső tápegység: 1 db
— tápegység és a rádió közti összekötő kábel: 1db.
— SRG rádiókhoz USB programozó kábel: 1db.
— EADS TMR880 mobil rádiókhoz:
— külső tápegység: 1 db
— tápegység és a rádió közti összekötő kábel: 1db.
— MTM800 mobil rádiókhoz:
— külső tápegység: 1 db
— tápegység és a rádió közti összekötő kábel: 1db.
— Tetra rádióprogramozó készlet (Programozó gép + táska):1 készlet
— EDR hálózati integrációs feladatok (új rádiók programozása és illesztése a vízügyi VPN-be)
— E1 jelű kártya beszerzése és beépítése KDTVIZIG alközpontba: 1 db
— Meglévő vízügyi távbeszélő alközpontok hívószám route tábláinak programozása
— KDTVIZIG – Székesfehérvári DTX összekapcsolásához szükséges hálózati eszközök telepítése és hálózat
építése
Az EDR rendszer használóinak száma Ajánlatkérő és szervezeti egységei részéről mintegy 950 fő.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 31.8.2015. Befejezés 16.11.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és
késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért kell fizetnie. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmesen
teljesített termék nettó vételárának, a szolgáltatási feladat nettó díjának a 0,5 %-a. A késedelem maximális
mértéke 15 nap, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és meghiúsulási kötbért
érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és hibásan
teljesít, hibás teljesítési kötbért kell fizetnie. Mértéke a hibásan teljesített termék nettó vételárára, illetve
szolgáltatás nettó díjára vetítetten a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A
hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibásan teljesített termék nettó vételárára, illetve szolgáltatási
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feladat nettó díjára vetítetten 20 %. A kötbér maximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől
egyoldalúan elállni és meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.
Meghiúsulási kötbér: ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és a
szerződés teljesítése meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes nettó vételár
30 %-a.
Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, amelyet
a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában
meghatározott módon. A teljesítési biztosítékot ajánlatkérő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha
és amennyiben az ajánlattevő nem teljesíti szerződésszerűen a szerződést.
A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napjáig
kell fennállnia.
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a, a Kbt. 126.
§ (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott
módon.
Ajánlattevő a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában – a jótállási kötelezettségének teljesítése
biztosítására – jólteljesítési biztosíték nyújtására köteles, amelynek. a jótállási idő lejártának napjáig kell
Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a végleges átvétel időpontjától kezdve a termékekhez 12
hónap, illetve a műszaki dokumentációban meghatározott egyes termékek esetén 36 hónap jótállást kell
biztosítania. A jótállásra a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a szállítói
előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól.
A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány Európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg
visszafizetési biztosítékot kell nyújtania nyertes ajánlattevőnek (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint.
A biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító
által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése szerinti módok
valamelyikén, azaz a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy
együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti
állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy
időben kell a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek rendelkezésre bocsátani.
A jelen felhívásban előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt.
126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Ajánlatkérő a beszerzést a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 kódszámú, „Környezet és Energia Operatív Program
Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című projekt keretében elnyert
támogatásból az Európai Unió Kohéziós Alapja és a hazai központi költségvetési előirányzatból nyújtott vissza
nem térítendő támogatás igénybevételével finanszírozza.
A pályázati támogatás mértéke: 100 %.
— Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
— A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg
kifizetését kérheti a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A § alapján. A 2007. évi CXXVII. törvény 59. § (2)
bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő ÁFA összegét is tartalmaznia kell. Nyertes ajánlattevőnek az
előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
Előlegfelvétel esetén előleg-visszafizetési biztosítékot kell letenni.
— A nyertes ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, melyeket a szerződésszerű
teljesítést, és annak Ajánlatkérő általi igazolását követően jogosult kiállítani.
A részszámlák benyújtására legalább nettó 10 millió forintot elérő teljesítés esetén jogosult a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél.
A felvett előleggel a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés 85 %-áig teljes egészében el kell számolnia.
— A kifizetésekre az igazolt teljesítéseket követően kerül sor.
— A kifizetés során a teljesítés igazolás birtokában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla
és mellékletei (szolgáltatási feladat elvégzése esetén előrehaladási jelentés) benyújtását követően a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2), valamint a Kbt. 130. § (1) és (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
— Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás
szabályai szerint számol el, a kifizetési igény átutalással kerül kiegyenlítésre a számla kézhezvételétől számított
30 napos fizetési határidővel.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről;
— 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről;
— 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
— 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
— 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
— A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem lehetséges.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés teljesítése
során rendelkeznie kell érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (EDR rendszer-tervezési és/vagy
rendszer-fejlesztési és/vagy rendszer-üzemeltetési tevékenységre vonatkozó) ISO 9001:2008 vagy azzal
egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer meglétét igazoló, érvényes minőségbiztosítási
rendszertanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával, egyéb
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bizonyítékaival, melyet legkésőbb a szerződés aláírásakor igazolnia szükséges Ajánlatkérőként szerződő fél
részére.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, valamint nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. § szakasza szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§
(1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg
nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§
(1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 16.05 2014 időpontban
közzétett (KÉ 2014. évi 57. szám), „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a
Közbeszerzési Hatóság által 1.6 2012 időpontban közzétett (KÉ 2012. évi 61. szám), „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás
feladásának napjánál.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § -ban foglaltak alapján ajánlattevőnek folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az erről szóló nyilatkozatot kötelesek az
ajánlattevők benyújtani.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: /1. Ajánlattevő saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja
és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben a kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
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A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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 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.
P/2. Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti nyilatkozatot a ajánlati felhívás feladását megelőző 2 üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti
ÁFA nélkül számított árbevételéről (EDR rendszer-tervezési és/vagy rendszer-fejlesztési és/vagy rendszer-
üzemeltetési tevékenységből) évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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 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 Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P/2. pont szerinti alkalmassági követelmény), illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja
szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (P/1. pont szerinti alkalmassági követelmény).
A P/2. pont szerinti alkalmassági követelmény esetében közös ajánlattétel esetén elegendő az is, ha a közös
ajánlattevők közül egy teljes mértékben megfelel az alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. § (5) bekezdés,
valamint (6) bekezdés a) és c) pontjaiban foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények
alapján alkalmatlan, ha:
P/1. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye az utolsó 2 lezárt
üzleti év mindegyikében negatív volt.
Ha az ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (EDR
rendszer-tervezési és/vagy rendszer-fejlesztési és/vagy rendszer-üzemeltetési tevékenységből) származó
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 60 000 000 HUF-ot. (310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 14.§ (2) bekezdés)
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P/2. a közbeszerzés tárgyából (EDR rendszer-tervezési és/vagy rendszer-fejlesztési és/vagy rendszer-
üzemeltetési tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását
megelőző 2 üzleti évben összesen nem éri a nettó 60 000 000 HUF összeget.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak
ismertetése.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1), (2) bekezdésének megfelelően igazolva.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap), helye
— a szerződést kötő másik fél neve, címe
— a felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma,
— a szállítás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek
egyértelműen ki kell derülniük!
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének
c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatában mutassa be azokat a szakembereket megnevezésükkel,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatban meg
kell jelölni, hogy a szakember milyen jogviszony keretében kerül bevonásra a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása érdekében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a
szakember saját kezűleg aláírt, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum
egyszerű másolata.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges
adatokat, így különösen az adott szakember által a hivatkozott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését
olyan mélységben, hogy abból a kért alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható
legyen, továbbá a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap). Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat
meglétét a szakmai önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időben
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatban megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetén saját kezűleg aláírt, a tárgyi
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során történő rendelkezésre
állásról szóló nyilatkozat megtétele és az ajánlatban történő benyújtása is szükséges.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (M/2. pont szerinti alkalmassági követelmény), illetve azon, az (1) bekezdés d) pontja
szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén az M/1. pont szerinti
alkalmassági követelménynek jelen közbeszerzési eljárásban az egyik közös ajánlattevő felelhet meg.
Az ajánlattevő egy vagy több – a felhívásban meghatározott – alkalmassági követelménynek más szervezet
(vagy személy) kapacitására is támaszkodva megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
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ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik.
Ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai, alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha:
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett (igazolt
átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db, legalább nettó 40 000 000 HUF értékű, EDR hálózati fejlesztéshez
szükséges eszközök szállítására vonatkozó referenciával, ahol a rendszer használóinak száma legalább
150 fő volt, és amelyhez üzembe helyezés is kapcsolódott. Üzembe helyezés alatt Ajánlatkérő az EDR
hálózat fejlesztése során szállított eszközök programozását és/vagy rendszerbe integrálását és/vagy helyszíni
telepítését érti.
M/2. nem rendelkezik az alábbi végzettségű szakemberek mindegyikével:
M/2. a) legalább 1 fő felsőfokú, villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező
szakemberrel;
M/2. b) legalább 1 fő felsőfokú, villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki legalább 1 speciális TETRA technológiát alkalmazó projektben részt vett;
Ajánlattevőnek a fentiek alapján legalább 2 fő szakembert szükséges bemutatnia az ajánlatában.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.8.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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3.8.2015 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 3.8.2015 - 10:00
Hely:
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 9. III/2.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdéseiben
meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 kódszámú, „Környezet
és Energia Operatív Program Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című
projekt.

VI.3) További információk
1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást elrendeli.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira, valamint
a 60. § (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék
figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem
lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.)
3. Ajánlatkérő előírja – amennyiben ez az adott ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető – az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy
vagy személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvédi aláírás mintájának a csatolását a 2006. évi V. tv. 9. §
(1) bekezdésben foglaltak alapján, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy
vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek által adott – a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvédi aláírás mintáját is.
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Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által
készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az
őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
4. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
5. Formai követelmények: Ajánlattevő az ajánlatát írásban és zártan, az ajánlati felhívásban meghatározott
címre közvetlenül, vagy postai úton a dokumentációban meghatározott követelmények betartásával 1 eredeti
papír alapú példányban, valamint elektronikus adathordozón (*.PDF formátumban) köteles benyújtani. A
példányok közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti, papír alapú példány az irányadó.
6. A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen
– ezen belül a nyilatkozatmintákat szerkeszthető formátumban – és teljes terjedelmében közvetlenül
elektronikus úton elérhetővé teszi az Ajánlatkérő honlapján (http://www.ovf.hu), ezen belül a http://www.ovf.hu/
hu/hazai-futo-projektek elérhetőség alatt, a dokumentáció az eljárás tárgyával azonosítva.
A dokumentáció, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) és előzetes vitarendezésre adott válaszok
a fenti honlapról letölthető(k) és onnan érhető (k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban sem az
Ajánlatkérő székhelyén, sem az irányadó mellékletben megadott címen.
A dokumentáció letöltése és a letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele.
A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt és (adott esetben) a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t, előzetes vitarendezésre adott válasz(ok) at ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,
vagy az alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a megjelölt honlapon elérhető, a tárgyi eljárásra vonatkozó,
kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlapnak (formanyomtatványnak) az Ajánlatkérő képviseletében
eljáró szervezetnek történő haladéktalan megküldésével (faxon, illetve e-mailen: drmolnareva@mkbt.eu) kell
igazolnia.
Ajánlatkérő ezen előírása alapján alkalmazhatja a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak minél korábbi időpontban történő megküldését annak
érdekében, hogy az Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatás(oka)t, előzetes vitarendezésre adott
válasz(oka)t a dokumentációt letöltő érdeklődő gazdasági szereplőnek már közvetlenül is megküldhesse.
Az érdeklődő gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi
meg Ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül
megküldeni az esetleges kiegészítő tájékoztatás(oka)t és előzetes vitarendezési kérelmekre adott válasz(oka)t
és ez esetben az érdeklődő gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia Ajánlatkérő megjelölt honlapjáról a
kiegészítő tájékoztatás kérés(ek)re és előzetes vitarendezési kérelmekre adott válasz(ok)ról.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak
az irányadók. Ajánlatkérő a beérkező kérdések gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok minden
esetben szerkeszthető Word formátumban is kerüljenek megküldésre.
7. Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot, ez esetben a Kbt. 25. § és 26. §-aiban foglaltak irányadóak.
Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,

http://www.ovf.hu
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek
mailto:drmolnareva@mkbt.eu
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melyben az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.
Az együttműködésről szóló megállapodást, valamennyi közös ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva kell az
ajánlathoz csatolni és a Dokumentációban előírt valamennyi adatot, feltételt, előírást tartalmaznia kell.
8. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat, illetve adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatot.
9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
11. A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a
Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet a tartalomjegyzéket
követő első lapon kell elhelyezni, és amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti
információkat.
13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során – az alkalmassági, érvényességi körben megadandó adatok esetén,
amennyiben ezek nem HUF-ban állnak rendelkezésre – a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
A beszámolók esetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Az előzőektől eltérően a referenciák esetében az azok teljesítésekori, árbevételre vonatkozó adatok esetén
pedig a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot kell figyelembe venni. Az átszámítást az ajánlattevőnek
kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó
deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított HUF összeget is.
14. Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet
nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás,
vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) úgy
azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. Nem elektronikus úton történő
ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60.
§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 projekt keretében érvényesítendő előírás, hogy a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél rendelkezzen esélyegyenlőségi tervvel, melyet legkésőbb szerződéskötést
követő 30 napon belül be kell mutatni és írásban át kell adni Ajánlatkérőnek, azzal, hogy nyertes ajánlattevő az
esélyegyenlőségi terv elkészítésébe esélyegyenlőségi szakértelemmel rendelkező szakembert köteles bevonni
és ezt az esélyegyenlőségi terv átadása során Ajánlatkérő felé írásban igazolni. Ajánlatkérő esélyegyenlőségi
szakértelemmel rendelkező szakember alatt olyan szakembert ért, aki legalább 1 db esélyegyenlőségi terv
elkészítésében és megvalósításában részt vett. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az esélyegyenlőségi tervben foglaltak teljesítését legalább írásbeli
nyilatkozattal igazolnia kell Ajánlatkérő felé.
16. Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő
területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá Ajánlatkérő jogot
szerez az alkotás (terv) átdolgozására.
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17. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes és
hatályos, az eljárás tárgyát képező (EDR rendszer-tervezési, rendszer-fejlesztési, rendszer-üzemeltetési
tevékenység) valamennyi tevékenységre kiterjedő legalább 30 000 000 HUF/év mértékű felelősségbiztosítással.
Ajánlattevőknek ezen kötelezettség teljesítéséről az ajánlatban nyilatkozniuk kell.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelnie. (A tájékozódással összefüggő információkat a Dokumentáció
tartalmazza a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.)
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor
köteles nyilatkozni arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §. (1) bekezdés szerint
átlátható szervezetnek minősül.
20. Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
21. A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja 31.7 2015, amely a közbeszerzési eljárás
befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
23. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
az irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
25.6.2015
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