
HL/S S152
08/08/2015
279903-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1/12

08/08/2015 S152
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/12

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279903-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Egyensúlyfejlesztő eszközök
2015/S 152-279903

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
AK17644
Nádor utca 32.
Címzett: Szeibert Edina
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17951170
E-mail: edina.szeibert@klik.gov.hu
Fax:  +36 17950744
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.klik.gov.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda
Reményi Ede utca 1–3. 1/3.
Címzett: dr. Vörös Katalin
1033 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 16312294
E-mail: info@movui.hu
Fax:  +36 13502394
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda
Reményi Ede utca 1–3. 1/3.
Címzett: dr. Vörös Katalin
1033 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 16312294
E-mail: info@movui.hu
Fax:  +36 13502394
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda
Reményi Ede utca 1–3. 1/3.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279903-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:edina.szeibert@klik.gov.hu
www.klik.gov.hu
mailto:info@movui.hu
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Címzett: dr. Vörös Katalin
1033 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 16312294
E-mail: info@movui.hu
Fax:  +36 13502394

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: oktatás igazgatása

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:
Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt
projekthez kapcsolódóan.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: A teljesítés helye: Magyarország területén lévő iskolák, 112 helyszínen, a dokumentációban
részletezettek szerint.
NUTS-kód HU1,HU2,HU3

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
Adásvételi szerződés. Ayres terápiás eszközkészlet beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
37426000

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:

mailto:info@movui.hu
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A Műszaki leírásban meghatározott 224 csomag 23 darabos Ayres mozgásfejlesztést célzó terápiás
eszközkészlet adásvétele, azzal, hogy a különböző típusok megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő elfogadja az azokkal egyenértékű termékeket is.
A csomag tartalma:
1 Billenő talp (fa rúd+ fa lap) 1 db
2 Billenő talp (fa rúd+ műanyag cső+ fa lap) 1 db
3 Gólyaláb 1 db
4 Függőháló 1 db
5 Függőháló sík 1 db
6 Forgó egyensúlyozó korong 60 cm 1 db
7 Forgó egyensúlyozó korong 70 cm 1 db
8 Forgó egyensúlyozó korong 80 cm 1 db
9 Egylábú szék 1 db
10 Billenő rácshinta egy személyes 1 db
11 Billenő rácshinta két személyes 1 db
12 Dobozgólyaláb 1 db
13 Függőbillenő egyensúlyozó 1 db
14 Függő tányérhinta 10-es kötéllel 1 db
15 Függő tányérhinta 14-es kötéllel 1 db
16 Rugós deszka 1 db
17 Lejtő 1 db
18 Szerfelhúzó csiga 1 db
19 Kötélhágcsó 1 db
20 Tenyér egyensúlyozó korong (fa korong+4db üveggolyó) 1 db
21 Kicsi Tányéros gömbszelet 1 db
22 Közepes Tányéros gömbszelet 1 db
23 Nagy Tányéros gömbszelet 1 db
A beszerezni kívánt eszközök az alábbi KERMI minősítés számmal rendelkeznek: Ta-2007/000112-4,
Ta-2007/000113-4, Ta-2007/000114-4
Az eszközöknek meg kell felelniük a CE irányelveknek.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

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

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér:
Eladó kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés alapján meghatározott határidőt, olyan okból, amelyért felelős,
tartani nem tudja.
A késedelmi kötbér mértéke: 1,5 %/naptári nap.
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A késedelmi kötbér maximális mértéke: 30 %
Vetítési alap: a késedelemmel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának összege.
Eladó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából bekövetkező 20 (húsz) naptári nap késedelmet követően, Vevő
jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az ellehetetlenülést megállapítani.
2. Hibás teljesítési kötbér:
Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevő, ha Eladó az átadás-átvétel során megállapított hibát vagy hiányosságot
2 munkanapon belül nem javítja ki, valamint vagy az átvételt követő 5 munkanapon belül megállapított hibával
érintett terméket 5 naptári napon belül nem cseréli ki.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 5 %/naptári nap
Vetítési alap: a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának összege.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kijavítási, illetve kicserélési kötelezettségének olyan okból, amelyért
felelős, a megállapított 2 munkanapot, illetőleg 5 naptári napot követő 6 (hat) naptári napon túl nem tesz eleget,
Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az ellehetetlenülést megállapítani.
3. Meghiúsulási kötbér:
Az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés ellehetetlenül.
Meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az Eladó, ha a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. A Vevő által
jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel
tartozik.
A meghiúsulási kötbér mértéke: 5 %
A meghiúsulási kötbér alapja: az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.
4. Jótállás: 1 év. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétellel kezdődik. Eladó jótáll azért, hogy az általa
leszállított termékek maradéktalanul megfelelnek a Vevő ajánlatkérésében meghatározott feltételeknek, és a
termékeknek nincs olyan nem megfelelő anyagokból vagy nem megfelelő módon történő előállításból eredő
vagy a szakértelem hiányából vagy az Eladó tevékenységéből, mulasztásából, nem a megfelelő beszállító
vagy alvállalkozó kiválasztásából, vagy a szállítás körülményeiből származó hibája, mely a leszállított termék
rendeltetésszerű használatát bármely módon akadályozhatja vagy megnehezítheti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. A beszerzés TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt
keretében valósul meg. A projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001. A fizetés módja a TÁMOP
program szabályai szerint utófinanszírozás. A támogatás mértéke 100 %.
2. Számlázás:
2.1. Nyertes ajánlattevő a termékek kifogás nélküli átvételét követően jogosult számlát kiállítani. Ajánlatkérő
teljesítésnek a megrendelt termékek hiánymentes leszállítását és átvételét tekinti.
2.2. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámlázásra nincs lehetőség, Eladó egy számlát jogosult kiállítani
az igazoltan teljesített, Műszaki leírás szerinti szállítások vonatkozásában. Ajánlatkérő a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal történő teljesítésről teljesítésigazolást állít ki. A teljesítési igazolás
kiállítására Ajánlatkérőt a Kbt. 130. § rendelkezéseiben megállapított határidők terhelik.
2.3. Nyertes ajánlattevő a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazolásban elismerten
leszállított termékek ellenértékének összegével egyezően, magyar forintban (HUF) állítja ki.
2.4. A számla ellenértékét Vevő a Kbt. 130. § (1), (6) bekezdésre, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre
tekintettel, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, a teljesítés igazolását követően
benyújtott számla alapján, 30 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.
2.5.. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát.
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3. A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet.
4. A számla kifizetésének összhangban kell lennie a Vevő mindenkor hatályban lévő Támogatási
Szerződésével.
5. Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és kifizetés pénzneme: HUF
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Sem közös, sem önálló ajánlattevők esetében nem követelmény, nincs rá lehetőség.

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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmassági igazolásában közreműködő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pont).
A kizáró okok fent nem állásának igazolása:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.) valamint az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ
2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § és 5-6. §, 8. § és 11. §-a szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 6. § 8. § és 11. §-a szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevő, amennyiben alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet vesz igénybe,
a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 10. § alapján a kizáró okok fenn nem állására egyszerű nyilatkozatot köteles csatolni.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a
Kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar
nyelven elérhető közhiteles hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, erre
vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell.
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A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásának napja
szerinti vagy azt követő keltezésűnek kell lenni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell:
P/1. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pont, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a)
pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a számlaszámokat
is tartalmazó, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A nyilatkozat tartalma:
— valamennyi általa a vizsgált időszakban vezetett számla száma,
— mióta vezeti (mettől-meddig vezette) a bankszámlá(ka)t,
— a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 30 napot
meghaladó sorbaállítás,
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ezen alkalmassági
követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre (310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
P/2 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pont, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) és 14. §
(4) bekezdés alapján az ajánlatkérő közbeszerzés tárgyából (mozgásfejlesztést célzó terápiás eszközök
adásvételéből vagy szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a P/2. pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 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 pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (5) bekezdésére, miszerint azokban az
esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja –
figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P/1 bármely pénzintézetnél vezetett nem technikai jellegű folyószámláján, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás mutatkozott.
„Sorban állás” vagy „sorba állítás” kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.



HL/S S152
08/08/2015
279903-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7/12

08/08/2015 S152
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/12

P/2) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti év árbevételeinek összege alapján a
közbeszerzés tárgyának – mozgásfejlesztést célzó terápiás eszközök adásvételéből vagy szállításából
származó – nettó árbevétele nem éri el a 45 millió forintot.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági
és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg a Kbt. 55. § (4) bekezdés
szerint.
Más szervezet kapacitásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5) bekezdésében, valamint az 55. § (6)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap szállításainak
igazolására csatolni kell legalább az alkalmassági kritériumra tekintettel megnevezett referencia munkáról – a
310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerint – a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 16.
§ (1) bekezdés a) pontja esetében a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, vagy a 310/2011. (XII. 23)
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja esetén a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, vagy az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatát.
A nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év
és hónap – megjelölésével), az ellenszolgáltatás nettó összegét a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 36 hónapban, a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, valamint
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben
az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevő tagjaként végezte, az igazolásban, illetve
nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a
megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
Ajánlatkérő hivatkozik a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésére, miszerint azokban az
esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja –
figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (mozgásfejlesztést célzó terápiás eszközök
adásvételéből vagy szállításából származó) szerinti (átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített
referenciával, amelyek összesített értéke eléri vagy meghaladja a nettó 46 500 000,- Ft-ot.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a szolgáltatás teljesítésének a napja, erre az időszakra esik.
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapot ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített
határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
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Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a
Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint. Más szervezet kapacitásaira történő támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (5)
bekezdésében, valamint az 55. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak az irányadóak.

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
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 112-202433 12.6.2015

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 1.9.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
1.9.2015 - 11:00

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

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

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

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 1.9.2015 - 11:00
Hely:
Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda, 1033 Budapest, Reményi Ede u. 1–3. I/3.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § meghatározottak szerint. Az ajánlatok
felbontásakor ajánlatkérő képviselője ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202433-2015:TEXT:HU:HTML
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értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő képviselője az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok
felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított
– becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok
bontásán egy – ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően
azonnal ajánlatkérő képviselője lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti
felolvasólapba. A beérkezett ajánlatok bontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő képviselője
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A projekt címe: „Köznevelés az iskolában”
A projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001.

VI.3) További információk
1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A Kbt.
67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során
új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás
kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
2. A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció elektronikus úton, a http://
klik.gov.hu/kozbeszerzesieljarasok linkről tölthető le. A dokumentáció átvételét a dokumentációban található
átvételi elismervény visszaküldésével, az info@movui.hu elektronikus levélcímen kell igazolni, az ajánlattételi
határidő lejártáig. A dokumentáció átvételének visszaigazolása az eljárásban való részvétel, azaz az ajánlattétel
feltétele. A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen
kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás
céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a
beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt.-ben,
a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlattevőnként
egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át. Az ajánlatban csatolni kell a
dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum másolati példányát, és a kitöltött
átvételi elismervény másolati példányát.
3. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a
kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos
oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, írásban és zárt
csomagolásban 1 eredeti papíralapú és 1 példány elektronikus adathordozón, az eredeti példányról készített
nem szerkeszthető formátumú példányt kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti-”
megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány”
tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Ayres terápiás eszközkészlet
beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan” és az
„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. Az ajánlat személyesen leadható hétfőtől csütörtökig 9-16 óra
között az A mellékletben meghatározott címen.

http://klik.gov.hu/kozbeszerzesieljarasok
http://klik.gov.hu/kozbeszerzesieljarasok
mailto:info@movui.hu
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4. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a
felhívásban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került.
5. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő
viseli. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) szerinti nyilatkozatot, melyek
nemleges válasz esetén is csatolandóak.
7. Az ajánlatnak eredeti aláírt példányban tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3)
bekezdés szerint.
8. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum
mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt.
36. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás az eredetivel mindenben
megegyezik. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak.
10. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kbt. 56. §-ban – kivéve
az 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja – foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. §-a szerinti igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják
ki.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P.1, P.2),
valamint műszaki, illetőleg szakmai (M.1.) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés].
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonása által az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy,
szervezet alábbi dokumentumait: az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,
meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti
jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű
dokumentumok csatolandóak, – a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/
nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás
példánya, – nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem a cégbírósághoz
benyújtásra került-e (nemleges tartalommal is csatolandó), – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint
a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
13. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy
a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az
igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint történik.
14. Az ajánlathoz csatolni szükséges az ajánlattevő szakmai ajánlatát, melyből egyértelműen megállapítható,
hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő műszaki leírásban megfogalmazott előírásainak megfelelő terméket ajánlott
meg. A szakmai ajánlatnak valamennyi, a műszaki leírás által előírt paramétert tartalmaznia kell, annak
érdekében, hogy az ajánlatkérő meggyőződhessen arról, hogy az általa előírt követelményeknek megfelel az
ajánlattevő ajánlata
15. Az ellenszolgáltatás összegét HUF-ban kérjük meghatározni, amely ár tartalmazza valamennyi költséget,
így különösen a vám és szállítási költséget, valamint a megadott telephelyre történő szállítás költségeit. A kért
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ellenszolgáltatásnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel
szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlati felhívásban és az
ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
16. A közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
17. Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában írt feltételekkel kapcsolatban bemutatott összeg a nettó árbevételre
vonatkozó adatok esetében a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyév utolsó napján érvényes hivatalos
devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi.
18. Az ajánlati felhívás III.2.3) M1. pontjában írt referencia tekintetében a nem magyar forintban megadott
összeg átszámításánál a Magyar Nemzeti Banknak a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyama az
irányadó. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi.
19. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az
ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
20. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, úgy a Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
közös teljesítésére és az egyetemleges felelősségvállalásukra vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi
megállapodás) a Kbt. 25. § figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 25.
§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét
a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
21. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni. Az ajánlat
61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, a
közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó megállapodás eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia, minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható.
22. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a hozzá kapcsolódó
végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
23. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 62. § (3)
bekezdése, illetve a dokumentáció szerinti tartalommal.
24. Az ajánlatkérő által a Kbt. 45.§ szerint nyújtott kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részeként
kezelendő.
25. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatásra a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseinek alkalmazásával várhatóan
az ajánlattételi határidőt követő 60 napon belül kerül sor.
26. A szerződés megkötésének időpontja: az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének
napjától számított 11. nap – 11:00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor a szerződéskötés időpontja a
következő munkanap 11:00 óra.
27. Az ajánlati felhívás II.3. pont befejezési határidő kapcsán ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
szerződés időtartama a projekt zárásához igazodik. A teljesítés végső határideje: a projektzárást megelőző 15.
nap, jelenleg 15.11.2015. 
28. Az eljárás során megadott időpontok helyi idő szerint értendők, kétség esetén ajánlatkérő a 180-as
telefonszám „Pontos idő” felhívásával ellenőrzi azt.
29. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
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30. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden felmerülő költség ajánlattevőt terheli,
függetlenül tárgyi közbeszerzési eljárás eredményétől.

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
Internetcím: www.kozbezserzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 137. § 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
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbezserzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
5.8.2015
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