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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566140-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek
2018/S 246-566140

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_55522591
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy László Gábor
Telefon:  +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Fax:  +36 13547045
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751322018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000751322018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
TRSSV és működtető panel beszerzése - 2018
Hivatkozási szám: EKR000751322018

II.1.2) Fő CPV-kód
42130000

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751322018/reszletek
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep és Működtető panel
beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 3 éves időtartamra - 2018

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 115 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
TRSSV szelep és szolgáltatások beszerzése-2018
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42130000
76000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa üzemeltetett földalatti gáztárolók területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep beszerzése a
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 3 éves időtartamra - 2018
Hidraulikus működtetésű biztonsági szelep:
Beépítése: a végszerelvénnyel együtt (termelőcső), a működtető vezetékkel párhuzamos rögzítésével és
beépítésével.
Működtetés: működésbe hozható akkumulátor típusú működtető egységgel, amely a kútfej közelében van
elhelyezve.
Az ajánlattal együtt beadandó minden egyes elem műszaki adatlapja.
Minden szerelvényről az ajánlattal együtt részletes műszaki rajzot kell beadni, amely tartalmazza az adott
szerelvényre jellemző átmérőket, magasságot, szélességet, hosszat, belső átmérőt és súlyt.
A gyártó köteles a megrendelt anyagokról egy komplett dokumentációt átadni a megrendelőnek, amely
tartalmazza:
— a fent említett elemeket
— gyártási tanúsítványokat, nyilatkozatokat
— kezelési, karbantartási és szerelési kézikönyveket, utasításokat
— az összes vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, jelentést, amely a gyártás során keletkezett.
Tervezett mennyiség: 6 db
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: TRSSV szelep megrendeléstől számított szállítási határideje (min. 182 - max. 154
naptári nap) (nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 60 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Nincs ilyen szempont a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékelés.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Működtető panel és szolgáltatások beszerzése-2018
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42130000
76000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa üzemeltetett földalatti gáztárolók területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére CH kutak kútmunkálataihoz szükséges Működtető panel beszerzése a
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 3 éves időtartamra - 2018
Fémdobozban elhelyezett TRSSV működtető egység.
Beépítése (Beszerelés, felszerelés és teszt): az egységet időjárástól védett zárható dobozban kell elhelyezni, az
olajnyomástávadó bekötéséhez NPT ¼” csatlakozási pont kiépítésével a kútfejre menő hidraulika vezetékbe.
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Az ajánlattal együtt beadandó minden egyes elem műszaki adatlapja.
Minden szerelvényről az ajánlattal együtt részletes műszaki rajzot kell beadni, amely tartalmazza az adott
szerelvényre jellemző átmérőket, magasságot, szélességet, hosszat, belső átmérőt és súlyt.
A gyártó köteles a megrendelt anyagokról egy komplett dokumentációt átadni a megrendelőnek, amely
tartalmazza:
— a fent említett elemeket
— gyártási tanúsítványokat, nyilatkozatokat
— kezelési, karbantartási és szerelési kézikönyveket, utasításokat
— az összes vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvet, jelentést, amely a gyártás során keletkezett.
Tervezett mennyiség: 6 db
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Működtető panel megrendeléstől számított szállítási határideje (min. 168 - max. 91
naptári nap) (nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 55 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Nincs ilyen szempont a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritériumok: objektív, sávos értékelés.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban egyik részben sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt.
63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását mindkét részben a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.)
1.§-16. § szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem
állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
— a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését,
— van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban mindkét részben az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
P1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (1.
rész tekintetében: CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep értékesítése és a kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése; 2. rész tekintetében: CH kutakhoz, kútkörzetekhez kapcsolódó folyamatirányító
rendszerek (ilyennek tekinthető a TRSSV Működtető panel) értékesítésének, telepítésének, karbantartásának
teljesítése) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. §
(1) bek. c) pont és (3) bek. szerint.]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitására, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összesen a közbeszerzés tárgyából
1. rész tekintetében: CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep értékesítéséből és a kapcsolódó
szolgáltatások teljesítéséből együttesen származó min. nettó 30 M HUF árbevétellel;
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2. rész tekintetében: CH kutakhoz, kútkörzetekhez kapcsolódó folyamatirányító rendszerek (ilyennek tekinthető
a TRSSV Működtető panel) értékesítésének, telepítésének, karbantartásának teljesítéséből együttesen
származó min. nettó 25 M HUF árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban mindkét részben az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb közbeszerzés tárgya (1.
rész tekintetében: CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep értékesítése és a kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése; 2. rész tekintetében: CH kutakhoz, kútkörzetekhez kapcsolódó folyamatirányító
rendszer értékesítés (ilyennek tekinthető a TRSSV Működtető panel értékesítése) szerinti referenciáinak
ismertetését.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és
befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, az értékesítés tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitására, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem teljesített
összesen
1. rész tekintetében: min. 1 db CH kutak kútmunkálataihoz szükséges TRSSV szelep értékesítését a
kapcsolódó szolgáltatások teljesítésével;
2. rész tekintetében: min. 1 db CH kutakhoz, kútkörzetekhez kapcsolódó folyamatirányító rendszer értékesítés
(ilyennek tekinthető a TRSSV Működtető panel értékesítés) a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésével.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont és 22.§ (1) -(2) bek.]

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Meghiúsulás: Ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással
érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 50 %-a.
Késedelmi: Ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős, a Szállító a teljesítéssel késedelembe esik. Mértéke: a
késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/naptári nap, max. 20 %.
Hibás teljesítés: Ha a Szállító a teljesítést nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: az érintett szerződéses
mennyiségre eső nettó szerződéses ár 20 %/alkalom.
Jótállás: A termékek átadás-átvételétől számított 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban.
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III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről
nem vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/01/2019
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 30/01/2019

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2021. III. negyedév

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a III.1.2.) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot mindkét részben a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát,
amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a
dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66. §
(4) - (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő
tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi
hozzáférhetővé.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
7) Részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2019.01.21. 10:00 óra. Helye: I.3 pontban megadott
címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §.
8) Részvételi jelentkezés(ek) felbontásának időpontja: 2019.01.21. 12:00 óra Helye: I.3 pontban megadott
címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §.
9) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát,
vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító
meghatalmazását.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem
alkalmazza.
11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni. 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 a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr.
6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ dokumentumban. Ha felhívás és dokumentum
között eltérés van, felhívás az irányadó.

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
http://nekszt.hu/tamogatas/
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14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kormányrendelet 2.§ (2) bekezdés alapján. A részvételi jelentkezések
felbontásának ideje: 21.1.2019 12:00

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kormányrendelet 18. § (1) bek. szerinti megkötését követően a
keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerint kerül sor.
A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2019.02.28.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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