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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 93795203Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:14339/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Nagykanizsai Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Sporteszközök beszerzése GyenesdiásonKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000877862021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Nagykanizsai Tankerületi Központ 15835327220

Vécsey Út. 6.

Nagykanizsa HU223 8800

Magyar Ferenc

nagykanizsa@kk.gov.hu +36 93795203
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

37400000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000877862021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000877862021/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/EKR000877862021/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

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Intézményfenntartó

Oktatás

Sporteszközök beszerzése Gyenesdiáson

Árubeszerzés

Ajánlatkérő a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában épülő tornaterembe az alábbi sporteszközöket 
kívánja beszerezni. Az eszközök egy része a helyszínen külön felszerelést és beállítást is igényel, amely a nyertes Ajánlattevő feladatát 
képezi. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását és meghatározott eszközök esetén a helyszíni 
felszerelését, beállítását és a vonatkozó előírások szerinti beüzemelését, vizsgálatát is. Azon eszközök esetén, ahol külön rögzítés és 
felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontok kialakítása a tornaterem kivitelezését végző vállalkozó feladata a nyertes 
Ajánlattevő által megajánlott eszköz műszaki jellemzői alapján. Ajánlattevő feladatát képezi a tornaterem kivitelezését végző 
vállalkozóval történő egyeztetés a rögzítési pontok kialakítása tekintetében, továbbá minden szükséges információ-, műszaki 
dokumentáció- és előírás rendelkezésre bocsátása a rögzítési pontok szakszerű előkészítéséhez és kialakításához. Az egyeztetést a 
Szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az ajánlatadás megkönnyítése érdekében a tornaterem tervezett 
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HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

37400000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzendő sporteszközök kezelése, beüzemelése, felhasználási jellegzetességei, valamint az esetleges garanciális problémák 
kezelése miatt a részajánlat tétel lehetőségének a biztosítása nem célszerű. A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem 
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a megvalósítani kívánt 
beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné.

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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

kialakításával és elhelyezésével kapcsolatban külön tervlap kerül mellékletként csatolásra. 
1)Plafonról leereszthető kosárpalánk        - Kosárállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel, törésbiztos fóliával ellátott, plexi vagy 
üveg palánkkal, vállvédővel, rugós kosárgyűrűvel, kosárhálóval, szállítás, szerelés, fogadószerkezet nélkül, FIBA előírás szerint        
2        Db; 
2)Gyakorlópalánk -Fapalánk, 1800x1050 mm, MDF lemezből, festve, Kosárgyűrű, fix, Kosárállvány, fali fix, 1,65 m benyúlásig, 
Kosárlabdaháló        4        Db; 
3)Kézilabda kapu hálóval -"Talajhüvelyes alumínium kézilabda kapu 3x2 m belméretű kapukerete sarkain lekerekített, fekete-fehér 
színre festett, 80x80mm keresztmetszetű alumínium négyszögprofilból készül. 10x10 cm osztású kézilabdaháló elsősorban beltéri 
használatra. 3 mm-es PP tűfonatolt zsinór, kézi kötéssel. Mélysége felül: 80 cm, alul: 100 cm"        2        Db; 
4)Röplabda állvány- alumínium, hüvelyekkel, hálóval 9,5x1 m, antennával        4        Db; 
5)Bordásfal- kétszakaszos, keményfa fokokkal, 2750x1720x185 mm        16        Db; 
6)Mászókötél- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül        6        Db; 
7)Mászórúd- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül, aluminium        4        Db; 
8)Gyűrű (pár)- Gyűrűhinta, verseny, drótkötéllel, bőrhevederrel, csapágyazott vállízület-védővel        1        Db; 
9)Zsámoly- műbőr borítással, Mérete: 26 cm magas, 62 cm hosszú és 42 cm széles        16        Db; 
10)4 méteres tornapad- fém lábakkal, tömör fenyőfa lappal        10        Db; 
11)Svédszekrény- 5 részes, műbőr borítással, trapéz alakú        1        Db; 
12)Ugródomb- 400x200x40 cm PVC ponyvában        1        Db; 
13)Védőháló 1. -        oldalfali feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló az ablakokon védelmére, méret 
3,20 x 36,30 méter, 2 db, összesen 232,3m2, legalább 4mm vastagság        2        Db; 
14)Védőháló 2. -        végfali, feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, méret: 
29,10 x 5,70 m, 2 db, összesen: 332m2. Legalább 4mm vastagság        2        Db; 
15)Védőháló 3.- végfali, elhúzható kivitelű, 5x5 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, és a 
visszapattanó labdák miatt "C" sínben szerelt kivitel, háló mérete 38,0x3,5 m, 2 db, sín mérete 30,0 fm 2 db, segédtartó 2 db 60 fm.
Legalább 4mm vastagság         2        Db; 
16)Balettszőnyeg- prémium kategóriás speciális tánc-, balettszőnyeg padló, színe fekete, fehér hátoldallal, szélesség 2m, hosszúság 
20m, kopásállóság kiemelten magas, egész tekercsben        1        Db; 
17)Helyszínre szállítás, a sporteszközök helyszínen történő beüzemelése- Helyszínre szállítás, a helyszíni felszerelés, beállítás és a 
vonatkozó előírások szerinti beüzemelés, vizsgálat költsége az összes eszközre vonatkoztatva        1        Db; 
 
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, az Ajánlattevő feladatai részletesen az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban kerülnek  meghatározásra. Az ajánlati ár tartalmazza a helyszínre szállítást 
és az eszközök beüzemelését is! 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban, illetve a felhívásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás 
szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal 
műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad az egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével a 321
/2015 (X.30.) Korm.rendelet 46.§ rendelkezésinek megfelelően. 
 

Sporteszközök beszerzése Gyenesdiáson
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

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)

Ajánlatkérő a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában épülő tornaterembe az alábbi sporteszközöket 
kívánja beszerezni. Az eszközök egy része a helyszínen külön felszerelést és beállítást is igényel, amely a nyertes Ajánlattevő feladatát 
képezi. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök helyszínre szállítását és meghatározott eszközök esetén a helyszíni 
felszerelését, beállítását és a vonatkozó előírások szerinti beüzemelését, vizsgálatát is. Azon eszközök esetén, ahol külön rögzítés és 
felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontok kialakítása a tornaterem kivitelezését végző vállalkozó feladata a nyertes 
Ajánlattevő által megajánlott eszköz műszaki jellemzői alapján. Ajánlattevő feladatát képezi a tornaterem kivitelezését végző 
vállalkozóval történő egyeztetés a rögzítési pontok kialakítása tekintetében, továbbá minden szükséges információ-, műszaki 
dokumentáció- és előírás rendelkezésre bocsátása a rögzítési pontok szakszerű előkészítéséhez és kialakításához. Az egyeztetést a 
Szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az ajánlatadás megkönnyítése érdekében a tornaterem tervezett 
kialakításával és elhelyezésével kapcsolatban külön tervlap kerül mellékletként csatolásra. 
1)Plafonról leereszthető kosárpalánk        - Kosárállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel, törésbiztos fóliával ellátott, plexi vagy 
üveg palánkkal, vállvédővel, rugós kosárgyűrűvel, kosárhálóval, szállítás, szerelés, fogadószerkezet nélkül, FIBA előírás szerint        
2        Db; 
2)Gyakorlópalánk -Fapalánk, 1800x1050 mm, MDF lemezből, festve, Kosárgyűrű, fix, Kosárállvány, fali fix, 1,65 m benyúlásig, 
Kosárlabdaháló        4        Db; 
3)Kézilabda kapu hálóval -"Talajhüvelyes alumínium kézilabda kapu 3x2 m belméretű kapukerete sarkain lekerekített, fekete-fehér 
színre festett, 80x80mm keresztmetszetű alumínium négyszögprofilból készül. 10x10 cm osztású kézilabdaháló elsősorban beltéri 
használatra. 3 mm-es PP tűfonatolt zsinór, kézi kötéssel. Mélysége felül: 80 cm, alul: 100 cm"        2        Db; 
4)Röplabda állvány- alumínium, hüvelyekkel, hálóval 9,5x1 m, antennával        4        Db; 
5)Bordásfal- kétszakaszos, keményfa fokokkal, 2750x1720x185 mm        16        Db; 
6)Mászókötél- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül        6        Db; 
7)Mászórúd- 5 m-es, fogadószerkezet nélkül, aluminium        4        Db; 
8)Gyűrű (pár)- Gyűrűhinta, verseny, drótkötéllel, bőrhevederrel, csapágyazott vállízület-védővel        1        Db; 
9)Zsámoly- műbőr borítással, Mérete: 26 cm magas, 62 cm hosszú és 42 cm széles        16        Db; 
10)4 méteres tornapad- fém lábakkal, tömör fenyőfa lappal        10        Db; 
11)Svédszekrény- 5 részes, műbőr borítással, trapéz alakú        1        Db; 
12)Ugródomb- 400x200x40 cm PVC ponyvában        1        Db; 
13)Védőháló 1. -        oldalfali feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló az ablakokon védelmére, méret 
3,20 x 36,30 méter, 2 db, összesen 232,3m2, legalább 4mm vastagság        2        Db; 
14)Védőháló 2. -        végfali, feszített kivitelű 10x10 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, méret: 
29,10 x 5,70 m, 2 db, összesen: 332m2. Legalább 4mm vastagság        2        Db; 
15)Védőháló 3.- végfali, elhúzható kivitelű, 5x5 cm lyukbőségű, gépi kötésű, fehér színű háló a szendvicspanel védelmére, és a 
visszapattanó labdák miatt "C" sínben szerelt kivitel, háló mérete 38,0x3,5 m, 2 db, sín mérete 30,0 fm 2 db, segédtartó 2 db 60 fm.
Legalább 4mm vastagság         2        Db; 
16)Balettszőnyeg- prémium kategóriás speciális tánc-, balettszőnyeg padló, színe fekete, fehér hátoldallal, szélesség 2m, hosszúság 
20m, kopásállóság kiemelten magas, egész tekercsben        1        Db; 
17)Helyszínre szállítás, a sporteszközök helyszínen történő beüzemelése- Helyszínre szállítás, a helyszíni felszerelés, beállítás és a 
vonatkozó előírások szerinti beüzemelés, vizsgálat költsége az összes eszközre vonatkoztatva        1        Db; 
 
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, az Ajánlattevő feladatai részletesen az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban kerülnek  meghatározásra. Az ajánlati ár tartalmazza a helyszínre szállítást 
és az eszközök beüzemelését is! 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban, illetve a felhívásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás 
szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal 
műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad az egyenértékűségi igazolások figyelembe vételével a 321
/2015 (X.30.) Korm.rendelet 46.§ rendelkezésinek megfelelően. 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Gyenesdiás, Kossuth u. 91.és 96/2. hrsz-ú ingatlan, a Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola.>.

Igen

Nem

Nem

Igen
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A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
A Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. 
Az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében, különösen a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra, ajánlatkérő által 
előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap kitöltésével. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 41/A. § (4)-(5), a Kbt. 35. § (2a) és a Kbt. 65. § (12) bekezdésére. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 
74.§(1) bekezdés a) és b) pontjai irányadók.

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

A II.2.7.) pontban megadott határidő az alábbiak szerint értelmezendő: 
1.        A szerződést felek a teljesítésig és az Eladó jótállási kötelezettségének időtartama leteltéig kötik azzal, hogy a 
dologszolgáltatási kötelezettség Eladó általi teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári nap.  
2.        Azon eszközök esetében, ahol külön rögzítés és felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontoknak a tornaterem 
kivitelezését végző vállalkozó általi kialakítását követő 60 napon belül szükséges a beüzemelési feladatok elvégzése, valamint a 
szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése, amelyek nélkül az adott eszközök rendeltetésszerű használata nem lehetséges. 
Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból kívánja biztosítani. A támogatás az EFOP-4.1.2-17-2017-00105 
azonosítószámú „Test és lélek – Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolában” című programból történik., vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. Támogatás intenzitása: 100 
%.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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 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)

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-4.1.2-17-2017-00105
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Jótállás: Nyertes Ajánlattevőt valamennyi beépített anyag és berendezés, valamint az elvégzett munkák tekintetében 24 hónap 
kötelező jótállási kötelezettség terheli. 
 
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget ír elő a teljesítési határidő olyan okból történő késedelme 
esetére, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős. A kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó ellenértéke 2 %-a
/késedelmes naptári nap. A kötbér maximális mértéke a nettó ellenszolgáltatás  20 % -a. 
Amennyiben a késedelmi kötbérrel érintett napok száma eléri vagy meghaladja a 10 naptári napot, úgy ajánlatkérő− a Nyertes 
Ajánlattevőként szerződő Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy 
attól elállhat. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  
Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult olyan okból, amelyért az Eladó felelős a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. 
Hibás teljesítés esetén a Vevő kéri a hibás teljesítés kijavítását és a kijavítás időtartamáig – Eladó által történt hibabejelentés és a 
kijavítás időtartama közötti időszakra – a késedelmi kötbér összegének megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért fog érvényesíteni. 
A hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettő ellenértéke. Amennyiben az Eladóa hibát 10 
nap alatt nem javítja ki teljes körűen, akkor a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
 
Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben az Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti – ide értve különösen azt az 
esetet is, amennyiben az Eladó a teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás 
teljesítés esetén a hibát 10 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, és ezért Vevő a szerződéstől eláll, vagy Vevő a szerződést azonnali 
hatállyal felmondja, Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó 
ellenszolgáltatás 20 %-a, amennyiben pedig a meghiúsulás nem az összes eszköz tekintetében következik be, a meghiúsulással 

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

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

-

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]:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésére. 
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt.67.§(4) bekezdés alapján 
ajánlattevőknek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat 
becsatolása is szükséges). 
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartásokból is. 
A Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. 
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114/A. § (1) és a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére. 
Előírja, hogy a Kbt. 114/A § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése 
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 
dokumentumok alapján végzi.

Nem

Nem

Nem
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1. A szerződést felek a teljesítésig és az Eladó jótállási kötelezettségének időtartama leteltéig kötik azzal, hogy a dologszolgáltatási 
kötelezettség Eladó általi teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári nap.  

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

Ajánlatkérő a közös ajánlattevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy 
(projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre is.

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

A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (5),(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet figyelembevételével történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően benyújtott 
számla ellenében átutalással fizeti meg Nyertes Ajánlattevő részére, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire. 
 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően ajánlattevő által benyújtott számla alapján átutalással – forintban - kerül 
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
Nyertes Ajánlattevő egy darab végszámla benyújtására jogosult.  
 
 
-        Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdésben foglaltak alapján előírja, hogy a számla kifizetésének, és az azok alapját képező 
teljesítések igazolásának a feltételeként számlarészletező benyújtása kötelező mellékletként a számlával egyidejűleg, amely az ajánlat 
részeként benyújtott árazott költségvetési tételeknek megfelelő bontásban tartalmazza az adott számlában teljesített anyag és 
munkadíj összegét. 
 
Az ajánlattétel, az elszámolás valamint a kifizetés pénzneme: HUF.  
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók:  
 
-        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
-        a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény   
-        az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
-        az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 
-        az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
-        a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
-        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel az Ajánlattevő Ptk 6:155. § (1) bekezdés szerinti 
mértékben.  
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. 
Az ÁFA mértéke a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti. 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a jelen felhívás, a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentáció, 
valamint a rendelkezésre bocsátott Szerződés-tervezet tartalmazza.

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

érintett eszköz(ök) nettó ellenértéke 15%-a. 
 
Vevő rögzíti, hogy meghiúsulási kötbért, hibás teljesítési kötbért és késedelmi kötbért egyidejűleg nem érvényesít.  
 
A késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbér összegét a Vevő jogosult az Eladónak  járó vállalkozói díj összegéből levonni, 
vagy az Eladónak számára közvetlenül kiszámlázni. 
 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték nem kerül előírásra.  
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.  
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 
kimenti.  
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér 
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség 
alól. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem 
érvényesíthet szavatossági igényt. 
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IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

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

NemTöbb 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

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

2. Azon eszközök esetében, ahol külön rögzítés és felszerelés szükséges, ott a rögzítési, függesztési pontoknak a tornaterem 
kivitelezését végző vállalkozó általi kialakítását követő 60 napon belül szükséges a beüzemelési feladatok elvégzése, valamint a 
szükséges ellenőrző vizsgálatok elvégzése, amelyek nélkül az adott eszközök rendeltetésszerű használata nem lehetséges. 

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2021.08.23 11:00

HU
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1) Értékelés módszere: ár(1): fordított arányosítás 
2)FAKSZ: dr. Molnár Zoltán (8800 Nagykanizsa, Bagolai sor 57.; 01035). 

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

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.3.5) 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

Kiegészítő 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

A Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint. Az ajánlatokat tartalmazó 
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

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:
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Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR bontás időpontjában az ajánlatok ajánlatkérő 
számára hozzáférhetővé válnak.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés 
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan-azzal a tartalommal, ahogyan 
azok az ajánlatban szerepelnek-az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.07.27

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját. 
4)Ajánlatkérő nem tart a Kbt. 56.§ (6),(7) szerinti konzultációt vagy helyszíni bejárást, azonban a helyszín szabadon megtekinthető 
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
-Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az 
ajánlathoz csatolni, valamint a részletes árajánlatot /”A” MELLÉKLET/ 
- Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata, 
- Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról, 
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, 
-Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata, 
-Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, 
- Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is), 
- Ajánlattevőnek a Kbt. . 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata 
- Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat (adott esetben) 
- Aláírási címpéldány / aláírási minta / meghatalmazás, 
- Ajánlattevői nyilatkozat fordításról (adott esetben) 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az „A” MELLÉKLET-et a SZAKMAI AJÁNLAT részének tekinti, benyújtásának elmaradása az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 
6) Az ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem 
szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg, költségvetés esetén szerkeszthető excel formátumot is előír! 
7) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult 
személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése]. 
8)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) 
bekezdéseiben foglaltakra. 
9)A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a 
vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet 
alkalmazására. 
10). Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, vagyis az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően 
végzi el, az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlat 
tekintetében. 
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