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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453964-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Veszprém: Méretarányos modellek
2015/S 249-453964
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.
AK17759
Kittenberger Kálmán u. 17.
Címzett: Török László, Szabó Petra
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 88566140
E-mail: toeroek@veszpzoo.hu , szabo.petra@veszpremzoo.hu
Fax: +36 88566140
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kittenbergerkalmannonprofitkft.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.kittenbergerkalmannonprofitkft.hu/
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: állatkert működtetése

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:
A műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó tárgyak, illetve
különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (modellek) bérlete, vételi jog kikötésével, illetve vétele.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja
A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.
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NUTS-kód HU213
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
A műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó tárgyak, illetve
különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (modellek) bérlete, vételi jog kikötésével, illetve vétele.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34999400

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:
A műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz kapcsolódó tárgyak, illetve
különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (modellek) bérlete, vételi jog kikötésével, illetve vétele.
a) alábbi modellek bérlete (vételi jog kikötése mellett):
— Ornithosuchus (1 db),
— Plateosaurus (1 db),
— Plateosaurus ásatási felület (1 db),
— Apatosaurus, ágaskodó (1 db),
— Europasaurus (1 db),
— Europasaurus, fiatalabb (1 db),
— Stegosaurus (1 db),
— Diplodocus (1 db),
— Diplodocus, fiatalabb (2 db),
— Ceratosaurus (1 db),
— Pterodactylus, repülő (1 db),
— Allosaurus, fiatalabb (1 db),
— Deinonychus (2 db),
— Iguanodon, fiatalabb, álló (1 db),
— Iguanodon, fiatalabb, fekvő (1 db),
— Iguanodon-fészek kicsikkel (1 db),
— Triceratops (1 db),
— T-Rex (1 db),
— Pachycephalosaurus (2 db),
— Triceratops, bébi, fekvő (3 db),
— Photohead (1 db),
— Troodon (3 db),
— Stegosaurus, bébi (1 db),
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— Velociraptor (1 db);
b) 1 db Spinosuarus
vétele.
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Ajánlatkérő a II.2.1) pont a) alpontban meghatározott minden egyes modell
vonatkozásában vételi jogot alapít, amelynek értelmében jogosult bármely modellt a szerződésben
meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal megvenni. A vételi jog gyakorlásáról legkésőbb 15.6.2016-ig
dönt ajánlatkérő.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
napban: 76 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.10.2016

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) bekezdésének, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésének
megfelelően történik. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme az EUR. A nyertes
ajánlattevő szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése
az elfogadott és leigazolt teljesítést (a bérelt, a megvásárolt modellek átadás-átvételét, illetve a vételi jog
gyakorlását) követően történik. A fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése alapján a számla
kézhezvételét követő 30. naptári nap. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő a teljes bérleti díj 100
%-ának megfelelő összegben előlegszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az előlegszámla benyújtásának
határideje: a bérelt modellek átadását megelőző 1 hét. Részszámla benyújtására ajánlatkérő nem biztosít
lehetőséget. A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös
ajánlattevők tekintetében.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
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ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok
fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1–16.
§ rendelkezései szerint kell igazolni. Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A Kbt. 65. § (1)
bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján: az előző
3 lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (állati
testrekonstrukciós modellek bérlete vagy értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat
benyújtása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. §-a. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az
ajánlati felhívás P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 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 kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló
nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet
vállalónak nyilatkoznia kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha az előző 3
lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (állati
testrekonstrukciós modellek bérlete vagy értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétele összesen nem érte el a 60 000 000 HUF-ot. Amennyiben ajánlattevő újonnan piacra lépő
szervezetként nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya (állati testrekonstrukciós
modellek bérlete vagy értékesítése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell
érnie legalább a 20 000 000 HUF-ot.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, az alkalmassági
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követelmény körében előírt tárgyú szállításainak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)
bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje,
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő a szerződés egészére, ha az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 2 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (állati
testrekonstrukciós modellek bérlete vagy értékesítése) szerződésszerűen teljesített, összesen nettó 60 000 000
HUF értékű referenciával.
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: 25.1.2016 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
25.1.2016 - 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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 25.1.2016 - 10:00
Hely:
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., 8200 Veszprém, Kittenberger u. 17., tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) pontja 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: nem

VI.3)

További információk
1. Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával
ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi
szöveg, adat feltüntetésével: „A műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelő, földtörténeti kiállításhoz
kapcsolódó tárgyak, illetve különböző állatokat megjelenítő testrekonstrukciók (modellek) bérlete, vételi jog
kikötésével, illetve vétele. – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel”. A csomagolásnak
az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie. Az eredeti, aláírt ajánlatot – a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban – beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat
stb. .pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok
összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít.
3. Az ajánlatokat munkanapokon 9:00–14:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00–10:00 óráig lehet
benyújtani.
4. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot
(az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az
értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek).
6. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A teljes közbeszerzési
dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő az alábbi
webcímen: www.kittenbergerkalmannonprofitkft.hu
A közbeszerzési dokumentum letöltését követően ajánlatkérő kéri, hogy érdeklődő gazdasági szereplő a
letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt a szabo.petra@veszpremzoo.hu címen az esetleges kiegészítő
tájékoztatások megküldése végett is, amelyben szerepel ajánlattevő neve, címe és elérhetőségei (e-mail
címe).
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
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8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági,
illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.2.2)
P.1. és a III.2.3) M.1. pontja.
9. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján
kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419.
§ szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak
az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre
tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát,
faxszámát, e-mail címét.
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
11. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége
esetén – a Magyar Nemzeti Bank – eredménykimutatás és árbevétel vonatkozásában az üzleti év fordulónapján
érvényes, referencia vonatkozásában a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes – hivatalos
devizaárfolyamai alapján számítja át HUF-ra.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
13. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar
fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a
felelős.
14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a
Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg
kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
15. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben
az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírásmintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű
aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell
írnia.
16. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltak szerint.
17. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
történik, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
18. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt
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vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. §
(11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési
eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
19. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott modellek termékismertető műszaki leírását, amelyből
megállapítható, hogy a megajánlott modellek megfelelnek az ajánlatkérő által előírt műszaki leírásban szereplő
előírások és megajánlások mindegyikének.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a részajánlat tételének kizárását az
indokolja, hogy a beszerzés tárgya szerinti modellek jellegéből adódóan nincsen mód azok mennyiség
alapján történő részekre bontására, illetőleg a modellek egységes jellegének, megjelenésének, minőségének
biztosítása érdekében a részajánlat-tételre nincsen lehetőség.
21. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell
viselnie függetlenül az eljárás eredményétől.
22. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
23. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési, Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
21.12.2015
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