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Magyarország-Budapest: Irodagépek karbantartása és javítása
2013/S 141-245830
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Címzett: Dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu, bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Címzett: dr. Papp Bernadett
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

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:
Vállalkozási szerződés keretében a BKK Zrt. nyomtatási igényeit a teljes telephelyi struktúra tekintetében
kielégíteni képes, egységes üzemeltetésű, költséghatékonyan fenntartható nyomtatási infrastruktúra
kialakítása.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: 65 000 000 HUF

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A BKK Zrt. nyomtatási igényeit a teljes telephelyi struktúra tekintetében kielégíteni képes, egységes
üzemeltetésű, költséghatékonyan fenntartható nyomtatási infrastruktúra kialakítására.
A szerződések az ajánlatkérő mindenkori igényei szerinti értékben és gyakorisággal kerülnek megkötésre a
keretmegállapodás terhére. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt összesen nettó 65 000 000 HUF-ra
becsüli annak értékét, amely összegben a keretmegállapodás terhére szerződést köt.
A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések alatt a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen
megrendelés értendő.
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keretösszeget ne merítse ki.
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II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50310000, 50313200, 30232100, 30232110, 30233300

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:
Ajánlatkérő a teljes mennyiséget a keretmegállapodás jellegére tekintettel nem tudja pontosan meghatározni.
Az alábbi multifunkkciós eszközök és nyomtatók bérleti konstrukció keretében történő biztosítása:
— minimum 17 db nagy teljesítményű, színes, A3-as, multifunkciós nyomtató,
— minimum 4 db közepes teljesítményű, színes, A4-es, multifunkciós nyomtató,
— minimum 15 db nagy teljesítményű, FF, A3-as, multifunkciós nyomtató,
— minimum 5 db nagy teljesítményű, FF, A4-es, max. 65 cm x 65 cm x 65 cm méretű nyomtató,
— minimum 1 db közepes teljesítményű, FF, A4-es, multifunkciós nyomtató,
— minimum 1 db A0ás méretű színes laser plotter.
A teljes eszközparkot - a Dokumentációban meghatározott 22 db saját tulajdonú és bérelt multifunkciós
eszközöket és nyomtatókat egyaránt - lefedő üzemeltetés biztosítása.
A nyomtatási infrastruktúra menedzsmentjét támogató rendszer bevezetése, valamint kártyaolvasók telepítése
50 nyomtató tekintetében.

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
Az időtartam hónapban: 24 (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:
Ajánlatkérő a megkötendő keretmegállapodás biztosítására nem kíván szerződést biztosító
mellékkötelezettséget előírni. Szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötésére kizárólag a Kbt. 110. § (3)
bekezdés a) szerint létrejövő szerződés alkalmával kerül sor, az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1 %, a késedelem 11. napjától napi 2 % mértékű.
A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 %.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1 %, a 11. napjától napi 2 %.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
Amennyiben az ajánlatkérő teljesítési biztosítékot köt ki, úgy ennek mértéke legfeljebb 5 % lehet, a Kbt. 126.
§ (2) bekezdés figyelembe vételével. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módját, illetőleg igazolásának
módját a 126. § (6) bekezdés a) pontja tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla, az igazolt teljesítést követően, átutalással, a a Ptk. 292/B. § (1)-(2)
bekezdésével összhangban kerül kiegyenlítésre. A számla benyújtásánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. § alkalmazása kötelező.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket az ajánlati
dokumentáció mellékletét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
— Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. § meghatározottak szerint kell igazolnia.
— Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)
bekezdés).
— A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás
VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Továbbá felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 2012.5.23-án a Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 58. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás
során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, továbbá a 2012.6.1én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §). Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele
szemben.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti évekre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részei (eredmény kimutatás) -

23/07/2013
S141
http://ted.europa.eu/TED

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

4/10

HL/S S141
23/07/2013
245830-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

5/10

amennyiben az a közhiteles elektronikus nyilvántartásban (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető
az előző három lezárt üzleti évre - feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a
beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan,
azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés
tárgyából (nyomtatók és/ vagy multifunkciós eszközök leszállítása és üzemeltetése) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3)
bekezdése.
P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatot
az előző három üzleti év (2010-2012. év) közbeszerzés tárgyából származó (nyomtatók és/ vagy multifunkciós
eszközök leszállítása és üzemeltetése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően,
hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésére állnak.
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) A számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját
vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az előző 3 lezárt üzleti évek közül több mint 1 évben negatív
volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (nyomtatók és/
vagy multifunkciós eszközök leszállítása és üzemeltetéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevétele nem éri el az összesen 50 000 000 HUF ellenértéket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha az egyikük megfelel. (Kbt. 55. §
(4) bekezdés).
P2) Az előző 3 üzleti évben (2010-2012. év) a közbeszerzés tárgyából származó (nyomtatók és/ vagy
multifunkciós eszközök leszállítása és üzemeltetése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem érte el a 50 000 000 HUF ellenértéket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)
bekezdés).
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés
a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év szerződésszerűen
teljesített, a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő (nyomtatók és/ vagy multifunkciós eszközök leszállítása és
üzemeltetése) tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát és
adott esetben a referencia igazolást is.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel
kell tüntetni:
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont),
— a teljesítés helye,
— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó),
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— a szállítás és szolgáltatás tárgyát,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.).
A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni.
M.2. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c.)
pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a bevonni kívánt szakemberektől az alábbi dokumentumok:
— iskolai végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata / képzést igazoló dokumentum egyszerű másolata,
— szakmai önéletrajza,
— rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 15-16. §-ai.
Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 55. § (4) bekezdésének rendelkezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó 50 000
000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti (nyomtatók és/ vagy multifunkciós eszközök leszállítása és
üzemeltetése) szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek magában kell foglalnia egy, legalább
12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, legalább 40 db multifunkciós berendezésekből és/vagy
nyomtatókból álló rendszer üzemeltetését.
M.2.1. Minimum 3 fő, legalább középfokú iskolai végzettségű, technikusi munkakörben foglalkoztatott, és
nyomtató eszközök teljes körű szervizelésében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.2. Gyártónként minimum 1 fő, legalább középfokú iskolai végzettségű, technikusi munkakörben
foglalkoztatott, az üzemeltetendő nyomtató és mulitfunkciós eszközök gyártójának, vagy a gyártó
képviselőjének nyomtatók és/vagy multifunkciós eszközök javításával és/ vagy üzemeltetésével kapcsolatos
képzésén részt vett, és nyomtató és/vagy multifunkciós eszközök teljes körű szervizelésében legalább 3 éves
gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlattevő ugyanazon szakember megjelölésével megfelelhet az M.2.1. és az M.2.2. számú alkalmassági
követelménynek.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

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
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A4-es fekete-fehér nyomat nettó egységára (HUF/1 db nyomat). Súlyszám 25
2. A4-es színes nyomat nettó egységára (HUF/1 db nyomat). Súlyszám 25
3. SafeQ szoftver üzembe helyezésének teljes költsége. Súlyszám 15
4. Kiszállási idő (minimum 2 óra, maximum 24 óra). Súlyszám 15
5. Bérleti díj (HUF/hó). Súlyszám 10
6. Mérnökóra díj (HUF/óra). Súlyszám 10
IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.9.2013 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
9.9.2013 - 13:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 9.9.2013 - 13:00
Hely:
BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 5. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint; eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményei a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján:
a) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve (történhet
például de nem kizárólagosam összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel stb.), az eljárást megindító
felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig
történő beérkezéssel.
b) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel
kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat
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oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni.
c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet
által készített - dokumentumot (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.
d) Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. A példányon
fel kell tüntetni az „Eredeti” példány megjelölést. Az ajánlat eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó
CD vagy DVD adathordozót nem szerkeszthető formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden
esetben a papír alapon benyújtott ajánlat „Eredeti” példány tartalma a mérvadó.
e) Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „Nyomtatási
infrastruktúra kialakítása”, valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A postán feladott
ajánlatot ajánlat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként
megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.
2. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt
terheli.
3. Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar nyelven kívül más
egyéb nyelven nem nyújtható be, Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/
igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy készíttetett felelős magyar
nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részben idegen nyelvű okiratot nem fogad el.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen
nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről
(szöveghűségéről).
4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók. A kezességvállaló nyilatkozatot amennyiben ilyen benyújtásra kerül - eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra, amelynek
értelmében (1) az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való
felelősségét.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék
figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt
százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
6. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 45. §-át alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók
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védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a tájékozódási
kötelezettség teljesítéséről.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint
az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésükről szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, vagy
nem tartozik a törvény hatálya alá.
10. Az ajánlat elején - a dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatminta alapján - felolvasólapot kell elhelyezni,
valamennyi a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adat feltüntetésével.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosítja, továbbá a Kbt. 68-70. §-át
megfelelően alkalmazza.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén 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.
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői megállapodást, amely
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak. A megállapodásnak arra is ki kell térnie, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő
köteles - legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig - ajánlatkérőnek nyilatkozni arról, hogy közülük
melyik mekkora összegre jogosult - megjelölve annak százalékában - az ellenszolgáltatásból.
15. A felolvasólapon megadott ellenértéknek tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító
felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges.
16. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult
személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát.
Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott
meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben
kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek
mellékelni.
17. Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy valamennyi pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt dokumentumokban/
igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi
közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán
számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti
bankja által jegyzett, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos
devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot, a
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beszámolóból származtatható adatoknál az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az
átváltáshoz.
19. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési
Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1. útmutatója szerint az: 1., 2., 3., 4. 5. és a 6. értékelési részszempont
esetében fordított arányosítással történik. Az értékelés során adható pontszám alsó/felső határa: 1-10.
20. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) irányadó. Az eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció eltérése esetére a Kbt. 45. § (6) bekezdése irányadó.
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.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § rendelkezései
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.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
19.7.2013
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