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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

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 
Egészségügyi Központ

Ajánlatkérő 
neve:

Pathológiai szolgáltatásokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001183272022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komlói Egészségcentrum, Bányászati 
Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi 
Központ

15813815102

Majális Tér 1 955

Komló HU231 7300

Ságiné Dr. Polics Éva

titkarsag@komloikorhaz.hu +36 72582340



EKR001183272022

II.1) Meghatározás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

85111800-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001183272022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

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/EKR001183272022/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/EKR001183272022/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
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egészségügy

Pathológiai szolgáltatások

Szolgáltatás megrendelés
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Tájékoztató jellegű mennyiségek: 
- Szövettani vizsgálat 1300 db/év; 
- Extragenitalis cytológiai vizsgálat: 30 db/év. 
Nyertes Ajánlattevő feladatai: 
Kórszövettani vizsgálatok: 
Folyamata: 
- mintaátvétel: a mintákat és beküldőlapokat egyeztetve zajlik, a mintákat tároló edényeken szereplő adatok összevetése a 
beküldőlapon szereplő adatokkal. Az átvétel igazolása aláírással és dátumbélyegzővel. Mintavétel a Megrendelő feladatát képezi. 
- indítás: A beérkezett minták adatait a használt speciális nyilvántartó rendszerben adminisztrátorok rögzítik, ahol a minták számot 
kapnak (BA. szám). Ezek után beágyazásra alkalmas minták kerülnek kivágásra (indítás), mely során a nyilvántartási szám kerül a 
beágyazó kazettára is. A küldött anyag makroszkópos leírása itt történik. A folyamat során a beküldőlapok és a tárolóedények adatai 
ismételten ellenőrzésre kerülnek. 
- víztelenítés-beágyazás: a kimetszett minták kazettába kerülnek, majd a víztelenítés folyamata zajlik. A víztelenedett anyag paraffinos 
beágyazásra kerül a számmal megjelölt kazettában. 
- metszés-festés: A beágyazott anyag metszése során mikroszkópos vizsgálatra alkalmas metszet készül, majd a megfelelő rutin, vagy 
speciális festés történik. Bizonyos esetekben immunhistochemiai reakciókat végeznek. A metszeteken a nyilvántartási szám szerepel. 
- leletezés: a metszetek mikroszkópos vizsgálata során kórszövettani lelet készül, mely a nyilvántartási rendszerben kerül rögzítésre. 
A leletek a leletező szakorvos átolvasása és ellenőrzése után nyomtatott, aláírt, lepecsételt formában kerülnek kipostázásra a beküldő 
felé. 
- leletek postázása: a leellenőrzött, aláírt, lepecsételt leletet postai úton, vagy a kijelölt szállító személyzet útján juttatják vissza a 
vizsgálatot kérő osztály, vagy orvos felé. A szállító a leletek átvételét aláírásával igazolja a postakönyvben. 
Cytopathologiai vizsgálatok: 
Folyamata: 
- mintaátvétel: a mintákat és beküldőlapokat egyeztetve zajlik, a mintákat tároló edényeken, illetve keneteken szereplő adatok 
összevetése a beküldőlapon szereplő adatokkal. Az átvétel igazolása aláírással és dátumbélyegzővel. A mintavétel a Megrendelő 
feladatát képezi. 
- beszámozás: Az anyagok adatainak rögzítése a nyilvántartó rendszerbe, ahol számot kapnak (EC, vagy NC szám) 
- festés: a kenetek festése. A folyadékok esetében cytocentrifugátum kikenése, festése. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

85111800-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A szolgáltatás egységes tevékenység, annak részekre bontása műszaki és gazdasági szempontok alapján nem lehetséges.

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)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

Pathologiai (kórszövettani, cytológiai vizsgálatok) vizsgálatok és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az orvostudomány mindenkori 
állásának megfelelő lehetséges legmagasabb szinten, a betegellátás folyamatosságának és elsődlegességének figyelembe vételével.

Pathológiai szolgáltatások megrendelése

7300 Komló, Majális tér 1. (a minták feldolgozása vonatkozásában a teljesítés helye a nyertes ajánlattevő 
székhelye/telephelye)
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Az ajánlati ár értékelési szempont részletes leírása: Az ajánlati árat százalékban kell meghatározni a következők szerint: 06-

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):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

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:

95Ajánlati ár (%-ban meghatározva)

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)

- leletezés: a nőgyógyászati kenetek vizsgálatát cytológus előszűrő szakasszisztensek végzik, a gyanús esetek kiszűrése után 
szakorvossal való konzultáció történik. A lelet validálása aláírással, dátumbélyegzővel és adott esetben orvosi aláírással és bélyegzővel 
történik. Az aspirátumok és folyadékok vizsgálatát cytopathologus szakorvosok végzik. 
- leletek postázása: A leletek a nyilvántartó rendszerbe bekerülnek, kinyomtatás után lepecsételve, aláírva kerülnek postázásra a 
beküldő felé szállító által, vagy postai úton.

Igen

Igen

Vizsgálatok elvégzésének időtartama munkanapokban megadva. (legkedvezőbb: 
1 munkanap – legkedvezőtlenebb: 5 munkanap)

5

Nem

Igen

12

Igen

A szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával az Ajánlatkérő egy 
alkalommal további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja, az alapszerződés szerinti áron, változatlan feltételek mellett (Kbt. 
141. § (4) bek. a) pont).

Nem

Nem

Nem

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

M.1/ Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 
hat éven belül (72 hónap) megkezdett és három éven belül befejezett (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti 
szolgáltatásra (pathológiai szolgáltatás) vonatkozó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés 
mennyiségét, a teljesítés, idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) a szerződést kötő másik felet, a szerződés 
tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan 
megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 
referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a 
Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, 
amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - a részvételre jelentkező, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti 
tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §]. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ban foglaltakra. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja 
szerint történik. 
M.2/ Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés d) pontjára vonatkozóan azon ellátásilánc-irányítási és 
ellenőrzési rendszerek megjelölése, amelyeket a gazdasági szereplő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

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]:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait 
a tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával. Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában 
nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő 
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezéseire tekintettel. Ajánlattevőnek a kizáró okok 
igazolására vonatkozó dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtania.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös 
ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

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

fekvőbetegnek végzett ellátásra vonatkozó járó-beteg finanszírozásra irányadóan alkalmazott pontszámok, illetve a pontérték alapján 
járó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban: OEP) finanszírozás adott értékének százaléka
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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 szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Irányadó a Kbt. 135. § (6) bekezdése. 
A számlák kiállítására a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak irányadók. 
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
köteles a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni akként, hogy az elérje a 10.000.000,- HUF/káresemény és a 20.000.000,- HUF/év kártérítési 
limitet. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A 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

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet alapítását.

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

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 
Megrendelő számlázási lehetőséget biztosít havonta, az adott naptári hónapban ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában. 
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számlák utólag, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kézhezvételétől számított 60 naptári 
napon belül, a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak, valamint a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján. 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén nyertes ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot 
felszámítani. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Késedelmi kötbér: Mértéke 1 %/nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér 
maximuma a késedelemmel érintett, szolgáltatási elemre elszámolt, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke: 15.000.000,- HUF. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés arányában 
csökken. 
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. 
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezetben

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

M.1/ a jelen felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett és 3 éven belül (36 hónap) 
befejezett olyan referenciával, melyet legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített, és ennek keretében sor került legalább 600 db/év 
pathológiai szövettani vizsgálatra, valamint 10 db/év extragenitalis cytológiai vizsgálatra. Az alkalmasság több referenciával is 
igazolható. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is 
megfelelhet. 
M.2./ MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal vagy az azzal 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3)-(4) bekezdés)

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. 
Előzetes igazolásként Ajánlattevőnek be kell nyújtania az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatát 
(EKR űrlap).

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

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

IV.1) Meghatározás

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

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

NemAjánlatkérő 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

NemKiegészítő 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

Kbt. 68. § és 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint

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)

HU

30

Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Az 1-2. értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza
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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)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-
a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu
/portal/tamogatas. 
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-
ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított 
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet 
esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a 
szabályozzák. 
3. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a KD-ben foglaltak az irányadók. 
4. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozza meg (felhívás III.1.3. M.1. és M.2. pont). 
5. Az ajánlatban be kell nyújtani: 
- felolvasólap (EKR űrlap), 
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában (EKR űrlap), 
- nyilatkozat kizáró okokról (EKR űrlap), 
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap) 
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap), 
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (EKR űrlap) 
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak alapján (EKR űrlap) 
- Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (EKR űrlap) 
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz 
megküldött igazolását a beérkezésről (egyedileg benyújtandó dokumentum); 
- közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2),(2a), (6) bek. 
szerint egyedileg benyújtandó dokumentum). 
- cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 
9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, adott esetben meghatalmazás. 
- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerint felhívásra köteles benyújtani az alábbiakat: 
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró okokról (EKR űrlap), 
- Az eljárást megindító felhívásban előírt M.1. alkalmassági követelmény igazolása. 
6. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé 
teszi; a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti. 
7. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (5) bekezdésre. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra. 
8. Az eljárást megindító felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései, valamint a 321
/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak. 
9. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 
10. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem biztosít. 
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. 
12. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során. 
13. FAKSZ: Mihalovics Gábor (00474)
14. Ajánlattevő ajánlata benyújtása során a 833/2014/EU rendelet 5k. cikk (1) bek. szerinti tilalomról köteles nyilatkozni.

VI.3.9) További információk:

IgenAz 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
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