AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS / ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Tárgy: Eljárást megindító felhívás a Nyíregyházi Tankerületi Központ ajánlatkérő „adásvételi
szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP4.1.3-17 projekt keretén belül” tárgyú Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, uniós értékhatárt el nem érő
értékű nyílt közbeszerzési eljárásában
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Ezúton hívom fel ajánlattételre fentebb meghatározott közbeszerzési eljárásban az alábbi feltételekkel:

1.

Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail), honlap címe:

Név: Nyíregyházi Tankerületi Központ
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B ép
Telefon: 70-371-6328 Fax: Címzett: Fegyver Nóra
Email:nora.fegyver@kk.gov.hu
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Az ajánlatkérő általános címe/ A felhasználói oldal címe: (URL) http://kk.gov.hu/nyiregyhaza
Nemzeti azonosítószám: AK24484
Az Ajánlatkérő nevében
eljár:
Név: Dr. Bendik Tamás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Cím: 4031 Debrecen, Kálmán utca 25/3.
Telefon: 70-371-6328 Fax: Címzett: Dr. Bendik Tamás
E-mail: bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, az eljárás indokolása és jogcíme:

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 113. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt el nem érő értékű nyílt közbeszerzési eljárás,
tekintettel arra, hogy az árubeszerzés - egybeszámítási szabályok figyelembevételével megállapított becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre irányadó 2018. évi uniós értékhatárt, a nettó 68.655.860,forintot.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzést 10 (tíz) részre bonyolítja le, melyet részenként az alábbi
azonosítószámú, nyertes pályázatok terhére kívánja megvalósítani:

1. rész: „Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP4.1.3-17-2017-00402 azonosító számú projekt.
2. rész: „Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-201700392 azonosító számú projekt.
3. rész: „A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP4.1.3-17-2017-00398 azonosító számú projekt.
4. rész: „A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek
fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú projekt.
5. rész: „A Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projekt.
6. rész: „A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium infrastrukturális
fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00454 azonosító számú projekt.
7. rész: „A Szabolcsvezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00457 azonosító számú projekt.
8. rész: „A Tiszadobi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00395 azonosító számú projekt.
9. rész: „A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00404 azonosító számú projekt.
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10. rész: „Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti
kollégiumában” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projekt.
Jelen eljárás kapcsán a Kbt. 113. § (1) bekezdésére figyelemmel az összefoglaló tájékoztatás
közzétételének dátuma: 2018. április 05., az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje: 2018.
április 13. 08:00 óra volt. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti,
hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.

3.
A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja valamennyi
közbeszerzési rész esetében:
A közbeszerzési dokumentum az eljárást megindító felhívással együtt közvetlenül elektronikus úton
megküldésre kerül. Kérjük, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum átvételét
szíveskedjenek e-mailen (bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com) visszaigazolni. Az eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum ajánlatkérő jelen felhívás 1. pont szerinti
elérhetőségén (http://kk.gov.hu/nyiregyhaza) is közzétételre kerül.

4.

A közbeszerzés típusa, CPV kód valamennyi közbeszerzési rész esetében:

Árubeszerzés [Kbt. 8. § (2) bekezdés]
39100000-3 Bútorok
39160000-1 Iskolabútor

5.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, teljesítésre vonatkozó feltételek:

A közbeszerzés tárgya:
Adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül

A közbeszerzés mennyisége:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.317 projekt keretén belül, 10 (tíz) részajánlattétel biztosításával, az alábbiak szerint:
1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola:
- egyszemélyes tanulói asztal
- tanulói szék
- tantermi tábla

45 db
45 db
2 db

2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI
- egyszemélyes tanulói asztal
15 db
- tanulói szék
115 db
- laborszekrény
4 db
- tanári asztal oldal szekrénnyel
1 db
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3. rész: Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- tanári asztal
- tanári szék
- zárt tároló szekrény
4. rész: Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
- csővázas 4 lábú szék
- általános célú asztal
- tanári asztal
- sorolható számítógépasztal
- médiaszekrény

12 db
32 db
7 db
6 db
3 db

100 db
6 db
3 db
6 db
1 db

5. rész Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium
- tanulói asztal
16 db
- tanulói szék
24 db
- tanári asztal
2 db
- tanári szék
2 db
- laborszekrény
4 db
- laborszekrény, kétajtós, polcos
2 db
- médiaszekrény
2 db
6. rész: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
- kollégiumi heverő
40 db
- ágyvégpolc
40 db
- karfás tárgyalószék
70 db
- étkező, tárgyaló garnitúra
20 garnitúra
- kétszemélyes kanapé
3 db
- babzsákpuff
20 db
- babzsáktandem kanapé
10 db

-
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diavetítő
könyvszekrény
hirdetőtábla
tantermi tábla
zárt tárolószekrény
kétsoros fali polc
kulcstároló szekrény
ruhatartó állvány
függöny
karnis
vizsgálóágy
állítható fémágy
kanapé
ülőgarnitúra
fotel
médiaszekrény
íróasztal
kézszárító

2 db
3 db
2 db
2 db
3 db
40 db
2 db
3 db
130 fm
160 fm
1 db
1 db
3 db
2 db
6 db
3 db
53 db
2 db

7. rész: Timári Szabolcsvezér Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- öltözőpad

20 db
40 db
20 db

8. rész: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI
- tárgyaló asztal
- tanári szék
- osztálytermi tároló kombináció

22 db
12 db
3 db

9.
-

rész: Tiszanagyfalui Általános Iskola
iskolapad 2 személyes
tanulói szék
tanári asztal

10. rész: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
- beépített szekrény
- éjjeli szekrény
- fali polc
- íróasztal
- 4 fiókos konténer
- álló polc
- fogas fal szekrénnyel
- szék
- 1 személyes heverő fej és oldaltakaróval

48 db
99 db
3 db

16 db
48 db
48 db
24 db
24 db
8 db
8 db
48 db
48 db

Az egyes termékek részletes leírását valamennyi rész, valamennyi terméke vonatkozásában a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák majd. A megajánlott termékeknek valamennyi rész
esetében meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 4. függeléke által az Oktatási bútorok
(0420000000) tekintetében előírt feltételeknek.
A fent felsorolt valamennyi rész valamennyi termékének a felhívásban, illetve közbeszerzési
dokumentumban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi közbeszerzési rész valamennyi terméke esetében az
alábbiakat:

Leszállítandó termékek tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek szállítási
költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek helyszínen történő
összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt
jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek
maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások
minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat
a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól
ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Az ajánlati felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint közbeszerzési dokumentum
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.

6.

A szerződés meghatározása valamennyi közbeszerzési rész esetében:

Adásvételi szerződés iskolabútorok beszerzésére.

7.
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje valamennyi közbeszerzési rész
tekintetében:
A szerződéskötéstől számított 60 nap.
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8.

A teljesítés helye:

NUTS kód: HU323
1. rész esetében: 4553 Apagy, Béke u. 2.
2. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10-12.
3. rész esetében: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.
4. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 8.
5. rész esetében: 4234 Szakoly, Mátyás király u. 10.
6. rész esetében: 4432 Nyíregyháza (Nyírszőlős), Kollégium út 54.
7. rész esetében: 4466 Timár, Szabadság út 57.
8. rész esetében: 4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.
9. rész esetében: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.
10. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.
Az egyes termékeket részenként (intézményenként) kell csomagolni és szállítani. Az átvételt az
érintett intézmény(ek) munkatársa intézi.

9.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás valamennyi közbeszerzési rész esetében:
Ajánlatkérő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) 23. pontja alapján közszféra szervezetnek
minősül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az alábbi részek esetében az alábbi azonosítószámú nyertes
pályázatok terhére fizeti:
1. rész: „Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP4.1.3-17-2017-00402 azonosító számú projekt.

2. rész: „Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-201700392 azonosító számú projekt.
3. rész: „A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP4.1.3-17-2017-00398 azonosító számú projekt.
4. rész: „A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek
fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú projekt.
5. rész: „A Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projekt.
6. rész: „A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium infrastrukturális
fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00454 azonosító számú projekt.
7. rész: „A Szabolcsvezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00457 azonosító számú projekt.
8. rész: „A Tiszadobi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00395 azonosító számú projekt.
9. rész: „A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00404 azonosító számú projekt.
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10. rész: „Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti
kollégiumában” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projekt.
A támogatás módja utófinanszírozás, a támogatási intenzitás 100 %.
Ajánlatkérő előleget, részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Ajánlattevő azon rész tekintetében nyújthat be számlát, amelyik rész nyertes ajánlattevője. Számla a
termékek helyszínre szállítását, a leszállítandó termékek helyszínen történő összeszerelését és az
összeszerelést követően a göngyölegek elszállítását követően nyújtható be.
Valamennyi számlát a Nyíregyházi Tankerületi Központ nevére kell kiállítani, feltüntetve rajta az
érintett intézmény nevét, az érintett intézmény tankerületi azonosító számát (SC kód), valamint a
pontos projekt azonosítószámot.
A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint,
átutalással.
Az Ajánlatkérő fizetési késedelmére a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései az
irányadóak.
A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított
teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30
napon belül történik.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
-

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet;
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
Kormányrendelet;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény.

368/2011.

(XII.31.)

A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.

10.
Szerződést
tekintetében:

biztosító

mellékkötelezettségek

valamennyi

közbeszerzési

rész

Késedelmi kötbér: A teljes nettó ajánlati ár összegének 1 %- a/nap. A kötbér maximuma 15 napra
jutó összeg. A 15 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és
meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér:
A teljes nettó ajánlati ár 15%-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos
szerződésszegés, illetve az Ajánlatkérői elállás, amennyiben a meghiúsulásra a teljesítés megkezdését
megelőzően kerül sor.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha
felelős a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra
történő hivatkozással nem követelhető.
Jóteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
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A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés
teljesítését követő 5 munkanapon belül kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén.
A jóteljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott időpontjától kezdődően a jótállás,
eredménygarancia időtartamának végéig kell érvényben lennie.
A jóteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekben részletezett biztosítékok
valamennyi ajánlati rész vonatkozásában irányadóak!

Jótállás:
Ajánlattevő köteles az egyes termékre minimum 12 hónap jótállást vállalni. A jótállás kezdő
időpontja a termék Ajánlatkérő általi átvételének időpontja. A kötelező 12 hónap jótálláson felül
vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap) külön értékelési szempont.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.

11.
Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot (valamennyi közbeszerzési
rész tekintetében): Nem.
12.
Az ajánlat értékelési szempontja valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi rész esetén a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok
[Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] alapján értékeli, a következők szerint:

Értékelési szempont
Értékelési szempont
Súlyszám
1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)
75
2. Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama
15
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)
3. A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától hány hónapig biztosított az
10
adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa, valamennyi értékelési szempont esetében: 0 - 1 0 0
Valamennyi rész tekintetében:
1. részszempont: Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)
A mindösszesen nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára a mindösszesen
nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb
nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján
számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I.
számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési
módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin
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ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin:

a pontskála alsó határa (0 pont)

Alegkedvezőbb:

a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatot az árazatlan költségvetés - részenkénti - beárazásával, nettó HUF-ban kell megadni.
A mindösszesen nettó ajánlati árat kell feltüntetni a felolvasólapon részenként.
Valamennyi rész tekintetében:
2. részszempont: Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap max. 12 hónap)
Ajánlattevőnek az általa vállalt többlet jótállási időre kell ajánlatot tennie. Az ajánlatkérő által előírt
minimális jótállási idő 12 hónap. Ajánlattevőnek hónapokban kifejezve kell megadnia a vállalt
jótállásra vonatkozó további időtartamot („12 hónap + <…> hónap”). Amennyiben az ajánlattevő nem
vállal többlet jótállást, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő a kötelező 12
hónapon felül további 12 vagy annál több hónapot vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot kap,
azaz a 12 hónapnál több többlet jótállás vállalása esetén ajánlatkérő 12 hónapot vesz a pontszámításnál
figyelembe. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes

arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által vállalt többlet
hónapok száma (de max. 12) / Legtöbb többlet jótállási hónapot vállaló ajánlattevő által vállalt
hónapok száma (de max. 12)) × 100.
(A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú melléklet,
A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás)
Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a következő formában kell megadni a vállalt jótállás időtartamát:
„:12 hónap + <ajánlattevő által vállalt többlet jótállás ideje hónapban kifejezve>”, azaz ajánlattevő, pl.
ha a kötelező 12 hónap jótállási időn felül további 12 hónap jótállást ajánl meg, akkor a
Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „12 hónap + 12 hónap”. Ha ajánlattevő a kötelező 12
hónap jótállási időn felül nem vállal több időt, a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „12
hónap + 0 hónap”
Ha nem ír semmit ajánlattevő a relációjelek közé, azt ajánlatkérő 0 (nulla) megajánlásnak tekinti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el, tört szám megajánlása esetén
ajánlatkérő a megadott hónapot lefelé kerekíti. (azaz pl. 11,9 hónap vállalása esetén 11 hónapot vesz
figyelembe)
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet
jótállás időtartama” részszemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározta az
adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét (max. 12 hónap többletjótállás), melyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek
megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben
is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb.
Valamennyi rész tekintetében:
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3. részszempont: A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától hány hónapig biztosított az adott
rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége (min. 6 hónap - max. 36 hónap)
Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell ajánlatot tennie, hogy a szerződésszerű teljesítés befejezési
dátumától hány hónapig biztosított az adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége.
Az ajánlatkérő által előírt minimális időtartam 6 hónap. Ajánlattevőnek hónapokban kifejezve kell
megadnia a vállalt jótállásra vonatkozó további időtartamot azzal, hogy minimum 6 hónap, míg
maximum 36 hónap ajánlható meg. Amennyiben az ajánlattevő 6 hónap időtartamot vállal, úgy az
ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő 36 hónap vagy annál több hónapot vállal, az
ajánlattevő egységesen 100 pontot kap, azaz a 36 hónapnál hosszabb időtartam vállalása esetén
ajánlatkérő 36 hónapot vesz a pontszámításnál figyelembe. Az összes további ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet
szerint: P = (Ajánlattevő által vállalt többlet hónapok száma (de max. 36) / Legtöbb többlet jótállási
hónapot vállaló ajánlattevő által vállalt hónapok száma (de max. 36)) × 100.
(A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú melléklet,
A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el, tört szám megajánlása esetén
ajánlatkérő a megadott hónapot lefelé kerekíti. (azaz pl. 11,9 hónap vállalása esetén 11 hónapot vesz
figyelembe)
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége”
részszemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintjét (max. 36 hónap), melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az
adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad. Erre tekintettel Ajánlatkérő a
pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi
figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként

meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél
kedvezőbb.
Valamennyi rész tekintetében:
Valamennyi bírálati részszempont esetében az értékelési pontszám, valamint az értékelési pontszám és
súlyszám kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
kiszámítását 4 tizedesjegy pontossággal határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a
kerekítés szabályait.
A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban
meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott
eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. Az adott rész szerinti nyertes az adott részre a
legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.

13.

Kizáró okok és azok igazolási módja valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:

A kizáró okok felsorolása a közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása a közbeszerzési eljárás valamennyi része
vonatkozásában:
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Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2)
bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontját
illetően nyilatkoznia kell, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosáról. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A
Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű
nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §
(2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

14.
Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
a.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem ír elő.

b.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
MSZ.1. A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági minimumkövetelményei, és
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MSZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
3 évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya
(bútor) adásvétele szerinti, összességében:
- az 1. rész esetében legalább 60 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 2. rész esetében legalább 90 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 3. rész esetében legalább 40 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 4. rész esetében legalább 80 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- az 5. rész esetében legalább 35 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 6. rész esetében legalább 150 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 7. rész esetében legalább 50 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 8. rész esetében legalább 25 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 9. rész esetében legalább 90 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
- a 10. rész esetében legalább 180 db bútor adásvételére vonatkozó referenciával.
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Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségi előírást tartalmazó
adott rész szerinti referencia más rész(ek) esetében is felhasználható,azaz több részre történő
ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmény a magasabb referenciával is igazolható.
A referencia igazolások/nyilatkozatok számát ajánlatkérő nem korlátozza.

A megkövetelt igazolási mód valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
MSZ.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazolja
alkalmasságát az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36
hónapban) megkezdett és – figyelemmel 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a)
pontjára – a hat évben (72 hónapban) befejezett legjelentősebb szállításainak ismertetésével, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában írt módon.
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak
legalább a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében előírt adatokat (azaz a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége,
továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e)
tartalmaznia kell olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés
kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdések szerint kell eljárni.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági
követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagyszemély(ek) kapacitására kíván támaszkodni a
Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági
követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény
vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó dokumentumot, az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmény
vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel
ajánlattevőket az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Továbbá ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás MSZ.l. pontjában előírt alkalmassági követelmény
vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
A referencia igazolások/nyilatkozatok számát ajánlatkérő nem korlátozza.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.

15.

A hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § foglaltak szerint biztosítja.
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16.

Az ajánlattételi határidő:

2018. április 24-én 10:00 óra

17.

Az ajánlat benyújtásának címe:

Nyíregyházi Tankerületi Központ
Fegyver Nóra beszerzési referens
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B ép II. emelet 262. számú iroda

18.

Az ajánlattétel nyelve:

Magyar

19.

Az ajánlat felbontásának helye:

Nyíregyházi Tankerületi Központ
Fegyver Nóra beszerzési referens
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B ép
II. emelet 262. számú iroda

20.

Az ajánlat felbontásának ideje:

2018. április 24-én 10:00 óra

21.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 68. § (1), (3)-(4), valamint (6) bekezdései szerint.

22.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

23.

A Kbt. 114. § (11) bekezdésének alkalmazása valamennyi közbeszerzési rész

tekintetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését nem alkalmazza.

24.
Egyéb információk:
1)
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlatkérő az közbeszerzési dokumentumokat minden rész esetében elektronikus úton megküldi az
eljárást
megindító
felhíváshoz
mellékelve
az
ajánlattevők
részére,
továbbá
a
http://kk.gov.hu/nyiregyhaza honlapon teljes terjedelemben, térítésmentesen, elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától.
2)
Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő
cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az eljárást megindító
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3)
Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4)
bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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4)
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A
nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
5)
Felolvasólap: Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.
6)
Kereskedelmi árajánlat: Az Ajánlattevő csatolja be a megajánlott termékekre vonatkozó, a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező kereskedelmi árajánlatot ajánlata részeként azon rész
tekintetében, mely rész tekintetében ajánlattevő ajánlatot tesz. Az adott rész tekintetében akkor
érvényes az ajánlat, amennyiben az adott rész valamennyi termékére tesz árajánlatot ajánlattevő. A „0”
Ft egyik termék esetében sem elfogadott.
7)
Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz
csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a
cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott
országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett
okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt
nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
-

a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén
a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó.

Változásbejegyzés: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles,
hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!).
Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban,
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §. szerint csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról az ajánlatában, hogy van-e változásbejegyzés folyamatban vagy
sem, melyek kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy nemleges válasz esetén is szükséges
a nyilatkozat benyújtása.
A fenti, 7. pontban írtak (cégkivonat/aláírás minta, illetve változásbejegyzési nyilatkozatot egyéni
vállalkozó ajánlattevőnek becsatolnia nem kell, mivel az nem minősül cégnek).
8)
Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú
példányban (zárt, sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített
elektronikus (CD vagy DVD, vagy más elektronikus adathordozó) példányban jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani jelen felhívás 17.)
pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy
postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.)
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Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az
Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a
papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet
nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását.
Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van,
úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti
irányadónak.
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy más
szervezet által készített - rá vonatkozó nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat
beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit
sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni:

“ Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17
projekt keretén belül” Az „ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” „Fegyver Nóra
beszerzési referens részére, S.K. felbontásra”.
Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
9) Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének
megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz
fel, melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld.
10) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok –
kivéve Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat – egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve
ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a közbeszerzési
dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy
nyilatkozatot szükséges becsatolni, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti
ajánlatban.
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11) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok hétfőtől - csütörtökig munkanapokon 8:00-16:00 óra között,
pénteki munkanapokon 8:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00-10:00 óra között
nyújthatóak be. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
11) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben
foglaltak, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési
dokumentumban foglaltak az irányadóak. A kiegészítő tájékoztatást e-mailen kérjük benyújtani
(ajánlatkérő csak az e-mail-hez csatolt, aláírt dokumentumot tekinti kiegészítő tájékoztatás iránti
kérdésnek, az egyszerű e-mail-t, mely nem tartalmaz mellékletben aláírt dokumentumot, azt nem
tekinti
kiegészítő
tájékoztatás
iránti
kérdésnek)
a
következő
címre:
bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű
időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére),
feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig
megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges,
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő
idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.
12) Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetősségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja azzal, hogy a
Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
13) Az alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges egyes előírások:
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére

vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
14)
A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest
Ajánlatkérő a következő alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: MSZ.1.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
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16) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a
nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik,
hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az
Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
17) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a
www.pontosido.com oldalon ellenőrzi.
18) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletéi
szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
19) Árfolyamok: Az Ajánlattevő által esetlegesen külföldi pénznemben (nem magyar forintban)
megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az
eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított
EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
20) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell
eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy
cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentáció I. fejezetében részletezett minimális tartalommal.
Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
22) Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában,
hiánypótlásban vagy felvilágosításában, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági
szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1)
bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem
nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3)
bekezdésében rögzítetteket.
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23) Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással –
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét,
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási
szerződést, átalakulási cégiratokat is.
24) Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés: Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése
szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi
szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles
arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti
átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
25) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban egyetlen rész esetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
26) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
27) Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést.
28) A közbeszerzési eljárásban az igénybe vett felelős akkreditált közbeszerzési Szaktanácsadó:
Dr. Bendik Tamás (00079).
29) Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban valamennyi közbeszerzési rész esetében alkalmazza a Kbt. 81. §
(4)-(5) bekezdésében foglalt a bírálat és értékelés speciális sorrendjét.
30) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
31) Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,
mind közös ajánlattevők tekintetében.

32) Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

33) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során
meg kell felelni.
34) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletéi
szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
35) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
36) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
37) További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

25.

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2018. április 14.

Ajánlatkérő nevében eljárva:
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