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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508072-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Halak
2021/S 196-508072

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: 15490658242
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
E-mail: szabo.roland@zoobudapest.com 
Telefon:  +36 305433172
Fax:  +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001146532021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001146532021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Fővárosi önkormányzati intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állat- és növénykert üzemeltetés

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

II.1.1) Elnevezés:
Édesvízi élő és fagyasztott hal
Hivatkozási szám: EKR001146532021

II.1.2) Fő CPV-kód
03311000 Halak

II.1.3) A szerződés típusa
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Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert részére élő hal (1. rész) és fagyasztott hal (2. rész) 
beszerzése tárgyában

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Élő hal beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
03311000 Halak

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 12 hónapra a Fővárosi Állat- és Növénykert részére édesvízi élő hal (1. rész) 
beszerzése tárgyában a szerződéstervezet és a műszaki leírás szerint.
A szállítandó mennyiség mindösszesen, amelyre AK lehívási kötelezettséget vállal:
Megnevezés Méret Mennyiségi egység Előirányzott mennyiség 12 hónapra vetítve
Élő takarmány hal (ezüst kárász) Ennek helyettesítője lehet a hazai természetvédelmi oltalom (nem horgászati 
méretkorlátozás) alatt nem álló fajokból a ponty és egyéb pontyalkatúak - jellemzően keszegek (pl dévér, lapos, 
stb) 10 - 50 dkg között. 10 - 50 dkg kg 55 000
Élő apró hal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Helyettesítő lehet bármely nem védett karcsú keszegféle (pl vörösszárnyú, bodorka) ugyanebben a méretben 
vagy kicsit kisebben a szélesebbek-zömökebbek (pl ezüstkárász, dévér, stb). 5 - 8 cm kg 60
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A teljes mennyiségre vonatkozó szállítást ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés 12 hónapos hatálya alatt 
kell biztosítania, az alábbiak figyelembe vételével:
- Az adott tárgyhónapban meghatározott 7 tonna leszállítására köteles, azzal, hogy ezen belül a heti szállítási 
ütemezést a felek közösen egyeztetik.
- Azonban nem köteles szállítani (azaz kötbér és egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható vele szemben) az 
eladó a lehalászást követő tavak árasztásáig terjedő időszakban (január, június, július, augusztus, szeptember), 
de ettől függetlenül teljesíthet, ha tud.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
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A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a keretmennyiség nem merült ki, a szerződés egyszer, maximum 6 hónappal meghosszabbítható. 
A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként 
szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az adott mértékű opció indoklása: tekintettel az állatállomány előre pontosan fel nem mérhető változásának 
(pl. állatszaporulat, az állatkert állatmentő tevékenysége okán a mentett állatok számának emelkedése) 
kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a II.2.4.) pontban meghatározott 
termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje 
nyertes ajánlattevőről.
Megnevezés Méret Mennyiségi egység Opciós mennyiség
Élő takarmány hal (ezüst kárász) Ennek helyettesítője lehet a hazai természetvédelmi oltalom (nem horgászati 
méretkorlátozás) alatt nem álló fajokból a ponty és egyéb pontyalkatúak - jellemzően keszegek (pl dévér, lapos, 
stb) 10 - 50 dkg között. 10 - 50 dkg kg 22 000
Élő apró hal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Helyettesítő lehet bármely nem védett karcsú keszegféle (pl vörösszárnyú, bodorka) ugyanebben a méretben 
vagy kicsit kisebben a szélesebbek-zömökebbek (pl ezüstkárász, dévér, stb). 5 - 8 cm kg 24
AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként 
szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérő jogosult a fenti opciós tétel tekintetében, opciós mennyiséget (akár több részletben) egyoldalú 
jognyilatkozatával a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlatának részeként benyújtott ártáblázatban 
szereplő ellenértékért megrendelni (Opciós Jog)
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre 
vonatkozó egységárral azonos.

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fagyasztott hal beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
15221000 Fagyasztott hal

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., hrsz. 29753

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi keretszerződés 12 hónapra a Fővárosi Állat- és Növénykert részére édesvízi fagyasztott hal (2. rész) 
beszerzése tárgyában a szerződéstervezet és a műszaki leírás szerint.
A szállítandó mennyiség mindösszesen, amelyre AK lehívási kötelezettséget vállal:
Megnevezés Méret Mennyiségi egyésg Előirányzott mennyiség 12 hónapra vetítve
Fagyasztott takarmány hal (ezüst kárász) Ennek helyettesítője lehet a hazai természetvédelmi oltalom (nem 
horgászati méretkorlátozás) alatt nem álló fajokból a ponty és egyéb pontyalkatúak - jellemzően keszegek (pl 
dévér, lapos, stb) 10 - 50 dkg között. 10 - 50 dkg kg 35 000
Fagyasztott apró hal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Helyettesítő lehet bármely nem védett karcsú keszegféle (pl vörösszárnyú, bodorka) ugyanebben a méretben 
vagy kicsit kisebben a szélesebbek-zömökebbek (pl ezüstkárász, dévér, stb). 5 - 8 cm kg 60
Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be a részhez tartozó ártáblázat
A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A teljes mennyiségre vonatkozó szállítást ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés 12 hónapos hatálya alatt 
kell biztosítania, az alábbiak figyelembe vételével:
Az adott tárgyhónapban meghatározott 7 tonna leszállítására köteles, azzal, hogy ezen belül a heti szállítási 
ütemezést a felek közösen egyeztetik.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Amennyiben a keretmennyiség nem merült ki, a szerződés egyszer, maximum 6 hónappal meghosszabbítható. 
A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AKként 
szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az adott mértékű opció indoklása: tekintettel az állatállomány előre pontosan fel nem mérhető változásának 
(pl. állatszaporulat, az állatkert állatmentő tevékenysége okán a mentett állatok számának emelkedése) 
kiszámíthatatlanságára, AK fenntartja magának a jogot, hogy a II.2.4.) pontban meghatározott 
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termékmennyiségen felül igény esetén a jelen pontban meghatározott opcionális mennyiséget is megrendelje 
nyertes ajánlattevőről.
Megnevezés Méret Mennyiségi egyésg Opciós mennyiség
Fagyasztott takarmány hal (ezüst kárász) Ennek helyettesítője lehet a hazai természetvédelmi oltalom (nem 
horgászati méretkorlátozás) alatt nem álló fajokból a ponty és egyéb pontyalkatúak - jellemzően keszegek (pl 
dévér, lapos, stb) 10 - 50 dkg között. 10 - 50 dkg kg 14 000
Fagyasztott apró hal (kínai "gyöngyös" razbóra)
Helyettesítő lehet bármely nem védett karcsú keszegféle (pl vörösszárnyú, bodorka) ugyanebben a méretben 
vagy kicsit kisebben a szélesebbek-zömökebbek (pl ezüstkárász, dévér, stb). 5 - 8 cm kg 24
AKként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására. Az ajánlattevőként 
szerződő fél az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár 
alapján kalkulált áron köteles.
Ajánlatkérő jogosult a fenti opciós tétel tekintetében, opciós mennyiséget (akár több részletben) egyoldalú 
jognyilatkozatával a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlatának részeként benyújtott ártáblázatban 
szereplő ellenértékért megrendelni (Opciós Jog)
A plusz mennyiségre nem lehetséges külön árajánlatot tenni, az arra vonatkozó egységár az alapmennyiségre 
vonatkozó egységárral azonos.

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

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:
Minden rész vonatkozásában:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn 
áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
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.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni 
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. 
és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
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illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában 
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati 
kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az 
(5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Mindkét rész vonatkozásában:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági kóvetelményeknek 
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot 
szúkséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szerepló részletes 
információk megadását nem kéri, elegendó a IV. rész „alfa” (az ósszes kiválasztási szempont 
általános jelzése) szakasz kitóltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevóknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági 
kóvetelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
Az ajánlattevónek a KSZ teljesítéséhez szúkséges múszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
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megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, a kózbeszerzés 
tárgya szerint legjelentósebb referenciáinak ismertetésével.
Az AK kóteles a három év teljesítését figyelembe venni. AK a vizsgált idószak alatt befejezett, de 
legfeljebb
hat éven belúl megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor tekinthetó az eljárást 
megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben belúl teljesítettnek, ha a teljesítés 
idópontja erre az idószakra esik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pont, (1a) bek, a 22. § (1)-(2) figyelembe vételével: 
az alkalmasság igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a 
kóvetkezó adatokat:
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági 
kóvetelménynek való megfelelés,
- a teljesítés ideje (kezdó és befejezó idópont is, év/hónap/nap megjelóléssel),
- a szerzódést kótó másik fél megnevezése, valamint a részéról információt adó személy neve 
és telefonszáma,
- nyilatkozat arról, hogy a megjelólt idószakban folyamatos rendelkezésreállás biztosításával zajlott 
a szállítás, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elóírásoknak és a szerzódésnek 
megfelelóen tórtént-e.
A referenciát a kóvetkezó módon kell igazolni:
a) ha a szerzódést kótó másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve 
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján AKnek minósúl, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerzódést kótó másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott 
igazolással vagy az ajánlattevó, a részvételre jelentkezó, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevó más szervezet nyilatkozatával.
M2) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pont alapján csatolni kell az adott rész vonatkozásában 
előírt szállítójármúre vonatkozó érvényes állatszállítási engedély egyszerú másolati 
példányát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (1a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.
Ha egy ajánlattevó az elóírt alkalmassági kóvetelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike 
vonatkozásában kúlón formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen 
esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági 
feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevó igénybe kíván venni 
alkalmasságának igazolásához. Kózós ajánlattétel esetén az EEKD a kózós ajánlattevók 
mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) 
bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelólését, hogy a 69. § (4) bekezdése 
szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti 
adatbázis alkalmazásához szúkséges adatokat és - szúkség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
[Kbt. 67. § (2)] A Kbt.
69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéról szóló dóntés meghozatalát 
megelózóen az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezóbbnek tekinthetó ajánlattevót 
megfeleló határidó túzésével felhívja az M1 alkalmassági kóvetelmény tekintetében a 
referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak 
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az alkalmassági kóvetelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is 
irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1).
Az ajánlattevó a szerzódés teljesítésére alkalmas, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) éven belúl befejezett, de legfeljebb 6 (hat) 
éven belúl megkezdett, legalább
1. Rész tekintetében:
1 db, legalább 41 000 kg élő édesvízi hal leszállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával
2. Rész tekintetében:
1 db, legalább 20 000 kg fagyasztott édesvízi hal leszállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített 
referenciával
Mindkét részben az előírt mennyiség akár több referenciával is igazolható.
M2)
1. Részben:
Az ajánlattevó a szerzódés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az éló állatok belfóldi 
szállításának állat-egészségúgyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfeleló, élóállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási 
engedéllyel rendelkezó szállítójármúvel.
2. Részben:
Az ajánlattevó a szerzódés teljesítésére alkalmas, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás 
feladásakor hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket teljesítő, a 852/2004. EK rendeletben 
meghatározott követelményeket és a fagyasztott áru szállítására megfelelő fagyasztógépjárművel.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész esetén irányadó:
Kötbérek a szerződéstervezet szerint.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A kivételesen indokolt sürgősség oka, hogy a korábbi eredménytelen eljárást követően ismételt kiírás 
szükséges az állatok mielőbbi takarmányozásának megoldása érdekében.

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/10/2021
Helyi idő: 11:00
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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

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: 22/10/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 
(XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR 
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR00114653/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén 
nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2022. III. né

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
Minden részben irányadó:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és a 
Kbt.41/A. § is irányadó.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai 
jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást). Egyéni vállalkozó, term. 
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Személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről. Amennyiben az 
ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs 
folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 
az újabb hiánypótlás.
8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.,
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR 
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési 
megállapodást.
11) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.
12) FAKSZ: Erdei Gábor, lajstromszám: 1061
13) Ajánlat részeként szakmai kereskedelmi ajánlatként árazótábla benyújtása szükséges, mely teljes hiánya 
nem hiánypótolható.
14) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.
15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
16) jelen felhívás és a KD közötti eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.
17)A kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56.§ (2) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás szabályai szerint, gyorsított 
eljárásra vonatkozóan.
18) Az eljárás nyelve a magyar, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetén csatolni szükséges 
az ajánlattevő nyilatkozatát. Kbt. 47.§ (2) bek. is irányadón :az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2021
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