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Magyarország-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
2017/S 043-078642
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
AK16195
Váci út 73/A
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor, főosztályvezető-helyettes
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982507
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.neak.gov.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/
kozbeszerzesi_eljarasok/2017_unios/oracle_2017.html
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
OEP ORACLE licenceinek 2016. és 2017. évi karbantartása.
Hivatkozási szám: F042/70/2016.

II.1.2)

Fő CPV-kód
72260000
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II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Szoftver karbantartási szerződés OEP ORACLE licenceinek 2016. és 2017. évi karbantartása tárgyában.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
72260000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
OEP Oracle licence 2016. évi karbantartása:
A meglévő, különböző platformú szoftverlicencek karbantartása, a dokumentáció részét képező műszaki leírás
szerint.
OEP ORACLE LICENCEINEK 2016. és 2017. évi karbantartása.
az alábbi licence-kre vonatkozik.
Termék neve.
Mennyiség.
Oracle Policy Modeling – Application User Perpetual 1.
Oracle Policy Automation – Processor Perpetual 2.
Oracle WebLogic Server Enterprise Edition – Processor Perpetual 12.
Oracle SOA Suite for Oracle Middleware – Processor Perpetual 12.
Oracle WebLogic Suite – Processor Perpetual 12.
Oracle Data Integrator Enterprise Edition – Processor Perpetual 6.
Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual 30.
Oracle Database Vault – Processor Perpetual 27.
Oracle Advanced Security – Processor Perpetual 12.
Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual 12.
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Processor Perpetual 16.
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 25.
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Processor Perpetual 3.
Oracle Partitioning – Processor Perpetual 47.
Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual 2.
Oracle Database Vault – Processor Perpetual 12.
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 12.
Oracle Partitioning – Processor Perpetual 12.
Oracle Advanced Security – Processor Perpetual 27.
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 16.
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Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual 16.
Oracle Partitioning – Processor Perpetual 1.
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 19.
Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual 5.
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 3.
Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 4.
Oracle Database Enterprise Edition – Named User Plus Perpetual 212.
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Processor Perpetual 2.
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition – Named User Perpetual 68.
Oracle Partitioning – Named User Perpetual 18.
Oracle Internet Developer Suite – Named User Plus Perpetual 2.
Oracle Real Application Clusters – Named User Plus Perpetual 20.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
A szerződés teljesítésének egyéb jogszabályi feltételei: 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 8. § (4). A II.2.6)
pontban nem a becsült érték szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni!
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontban foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pont kivételével bármely egyébkizáró
ok fennállása ellenére Ajánlatkérő nem zárja ki a gazdasági szereplőt, amennyiben a Közb. Hat. a 188.
§(4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerintijogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
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Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevőszervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve akinek a részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Alkr.) 8. § és 10-16. § szerint kell igazolnia.
A Közb Hat a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. §(5)
bekezdése szerinti – jogerős határozatát – amely kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági
szereplő megbízhatóságát – a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
(EEKD)egyidejűleg köteles benyújtani.
Nem szükséges igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az EU bármely tagállamában működő, ingyenes
elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása
csatolandó. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban
nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
A kizáró okok fenn nem állását az Alkr. 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II.
Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró
okok hatálya alá. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fent megjelölt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ha nem releváns, akkor is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
Nyilatkozat szükséges arról, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha nem jegyzik, akkor a Pmtv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Nyilatkozat szükséges arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely),továbbá
nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró
feltétel nem áll fenn;
Az ajánlati felhívás közzétételét követő keltű igazolások és nyilatkozatok szükségesek. Irányadó a Hatóság
vonatkozó útmutatója is.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja 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 (továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata valamennyi, a cégkivonatában szereplő bankszámlára vonatkozó
számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata arról, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti az
ajánlattevő számláját (megjelölve a bankszámlát is), és számláján előfordult-e az eljárást megindító felhívás
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feladásától visszafelé számított kettő évben 30 napot meghaladó sorbaállítás; attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat kell érteni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7)-(8) bekezdései, a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 2. § (1) bekezdés
c) pontjában és az (5) bekezdésében előírtak, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontjában és a Kr. 19. § (7)
bekezdésében foglaltak. A gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására
a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján kerülhet sor figyelembe véve a Ptk. 6:419 §-ban foglaltakat, miszerint
– „ … ajánlattevő … kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.”
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket),
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az
alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha valamennyi a cégkivonatban szereplő
bankszámláján az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben – attól függően, hogy ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – 30
napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja alapján:
Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább 1 (egy) darab, minimum nettó 100 000
000,- HUF összegű, szoftverkarbantartásra vonatkozó szolgáltatását.
A referenciaigazolásnak, illetőleg nyilatkozatnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a
szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot,
a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét a szerződést kötő másik felet, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja,
valamint a 22 §. (1) szerint történik.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65 § (6)-(7)
bekezdései alapján kerülhet sor.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös Ajánlattevőket),
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az
alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 1 (egy) darab, minimum nettó 100 000 000 HUF
összegű, szoftverkarbantartásra vonatkozó referenciával.
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III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), az Art. 36/A. §, a Ptk. 6:155. §; Ptk 6:130 § szerint.
2011. évi CXCVI. tv. 3. §.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés, illetve nemteljesítés esetére
meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra figyelemmel. Késedelmi/hibás
teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187.
§ (1)-(2).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3).

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Kbt. 81. § (10), 168/2004 (V.25.) Kr. 7. § (1) b). A jelen szolgáltatás beszerzése közp. közb. keretében nem
lehetséges. A NEAK korábban nyílt közb. eljárást indított, mely a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen
lett. Az OEP átalakulásával kapcsolatos szervezési feladatok érintették az informatikai terület működését,
feladatait, hatásköreit is. Ennek során tisztázni kellett, hogy a jelen szolgáltatás milyen felhasználói körben,
milyen licenceket érintően kerül folytatásra, befolyással volt a beszerzés tárgyára. Az átalakulás előtt nem volt
lehetséges a beszerzés pontos meghatározása. Az átalakulással sürgősen és azonnal megoldandó feladat
az ORACLE licencek supportja, mert e nélkül: A NEAK központi rendszerein futó adatbázisok megbízható és
jogszerű működése nem biztosítható, a NEAK nem tudja a jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni. A rendkívüli
sürgős helyzetre tekintettel a gyorsított eljárás alkalmazása indokolt.

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/03/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
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IV.2.6)

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

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
Hely: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 246. számú
tárgyalóhelyiség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt.68.§(1)-(2), valamint (4)-(6) szerint. Kbt. 68. § (3) szerint: „az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek
jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.”.

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
Ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt.71.§(5)-(6)ra. Kiegészítő tájékoztatást Ajánlattevő a Kbt. 56. §-a szerint, a kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36(1)298-2507-es számon kérhet.
Ajánlathoz csatolandó: AD. 2.-17. sz. mellékletek. Kbt.47.§(2) alapján a dokumentumok egyszerű másolatban
is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68.§(2) szerinti egy eredeti
példányának a Kbt. 66.§ (2) és (4) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
A Kr.13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell: cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet, megküldött igazolást a beérkezéséről. Ajánlatkérő a III.1.2., III.1.3. pontokban
az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az
ajánlattételi határidő lejártáig a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő
a dokumentáció letöltését követően küldje meg a kozbeszerzes@neak.gov.hu címre (legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36(1)298-2507-es számra. A megküldés az
ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő az Adatlap a beérkezéséről visszaigazolást küld a megjelölt kapcsolattartó
részére. Ajánlatok benyújtásának címe: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Beszerzési, Üzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em. 153. iroda. (Kbt. 68.§(1): nem azonos a
bontás helyszínével.)
Ajánlatkérő a Kbt.73.§(1)d) alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha Ajánlattevő nem felel meg a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték
benyújtását.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
tartozik.
A Kbt. 73.§(4)-(5) bekezdése alapján előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
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kaphat. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(5)-re figyelemmel írja elő a Kbt.76.§(2)a) szerint a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást
megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmazni.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot
közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Becsült érték: Kbt.19.§(2)-(3) szerint, figyelemmel a
Kbt.28.§(2)g)-ben foglaltakra.
Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő
(Megrendelő) számára megismerhetővé teszi; Ajánlatkérőt (Megrendelőt) a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről
haladéktalanul értesíti.
A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását,
tekintettel annak speciális természetére. (Kbt. 50.§(2)k)) A dokumentáció II. fejezetében részletezettek szerint.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Mészáros Róbert (00819). Ajánlatkérő nem alkalmazza a
75.§(2)e) pontban foglaltakat.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2017
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