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Ajánlattételi felhívás 
 

. 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  
Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám:2  
Postai cím: Derkovits sor 2. 

 

Város: 

Békéscsaba 

NUTS-kód: 

HU332 

Postai 

irányítószám: 

5600 

Ország: Magyarország 
 

Kapcsolattartó személy: Lipták Margit Telefon: +36 66622068 
 

E-mail: kozbeszerzes@bekes.gov.hu  Fax: +36 66622041 
 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 

A felhasználói oldal címe: (URL)  
 

I.2) Közös közbeszerzés 
 

□ A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg 

ajánlatkérő nevét) 

o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került 

feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és 

azonosítószámát) 

□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  

□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 
 

o A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhetők a következő címen: (URL)  
 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok   
o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 

következő helyről érhető el: (URL) 

 

További információ a következő címen szerezhető be 

 X a fent említett cím 

o másik cím: (adjon meg másik címet) 
 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

□ elektronikus úton: (URL) 

X a fent említett címre 

o a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 

□ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek 

nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 
 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 
 

□ Központi szintű 

 X Regionális/helyi szintű 

□ Közjogi szervezet 

□ Közszolgáltató 

□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  

□ Egyéb: 
 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
 

□ Általános közszolgáltatások □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 

mailto:kozbeszerzes@bekes.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok
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□ Honvédelem 

□ Közrend és biztonság 

□ Környezetvédelem 

□ Gazdasági és pénzügyek 

□ Egészségügy 

□ Szociális védelem 

□ Szabadidő, kultúra és vallás  

□ Oktatás 

 x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
 

□ Gáz- és hőenergia termelése, 

szállítása és elosztása 

□ Villamos energia 

□ Földgáz és kőolaj kitermelése 

□ Szén és más szilárd tüzelőanyag 

feltárása és kitermelése 

□ Víz 

□ Postai szolgáltatások 

□ Vasúti szolgáltatások 

□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-

szolgáltatások 

□ Kikötői tevékenységek 

□ Repülőtéri tevékenységek 

□ Egyéb tevékenység: 

 

II. szakasz: Tárgy  
 

II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) Elnevezés: Adásvételi keretszerződés keretében 

működéshez szükséges számítástechnikai eszközök 

szállítása, elemek szállítása 
Hivatkozási szám:2  

II.1.2) Fő CPV-kód: 30213300-8    Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ]  
II.1.3) A szerződés típusa o Építési beruházás X Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés 

 
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

 Ajánlatkérő működéséhez szükséges különböző számítástechnikai eszközök szállítása, elemek 

szállítása  

1. rész:  

Alaplap, processzor, memória, merevlemez, videókártya, optikai meghajtó, számítógép ház, tápegység, 

NAS, monitorok, billentyűzet, egér, switch, telefonkagyló zsinór, szünetmentes tápegység, power bank, 

pen drive, USB kábel,, USB hosszabbító kábel, monitor tisztító spray, SD kártya, diktafon, CDR lemez, 

DVD lemez, újraírható CD lemez, újraírható DVD lemez, plotter, szkenner lapadagolóval, A4-es 

lamináló,  projektor, vetítővászon, laptop, tábla PC, rak szekrény,  IP telefon, USB elosztó, UTP kábel, 

RJ45 dugó, RJ45 törésgátló, mikrofonos fejhallgató, számítógép hangszóró, prezentációs eszköz, WEB 

kamera, asztali szkenner, WIFI router, színes multifunkciós lézernyomtató.  

2. rész: 

Gombelem, ceruza elem, számítógép elem, tölthető elem + akkumulátor töltő, elemtöltő 

  Az ajánlati árnak a beszerzési és a szállítási költségeket is tartalmaznia kell. 

További információ a dokumentációban található. 

   

 

II.1.5) Becsült érték:2 [ ] Pénznem:  

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke) 

 

II.1.6) Részekre bontás 

o Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók12 X valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak 

egy részre 

□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 

kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 
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□ Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

II.2) A közbeszerzés ismertetése1  

II.2.1) Elnevezés:2  

Adásvételi keretszerződés keretében működéshez 

szükséges számítástechnikai eszközök szállítása  

Rész száma: 1  

Adásvételi keretszerződés keretében elemek szállítása  Rész száma: 2 
 

II.2.2) További CPV-kód(ok):2 

Fő CPV-kód:1 30233100-2; 30237410-6; 30237460-1; 30234400-2; 32582000-6; 31440000-2 

  Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 

 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód:1 [HU332 ] [ ] [ ] [ ] [ ] A teljesítés helye: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba, 

Derkovits sor 2. 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

 Ajánlatkérő a beszerzendő termékek vonatkozásában nem tud pontos mennyiséget meghatározni.  

A Kormányhivatal szervezeti egységeinél található eszközök kora és összetétele nagyon változó. 

Az eszközök meghibásodása esetén szükséges az alábbi termékek rendelkezésre állása, a 

javítások, felújítások elvégzéséhez, a zökkenőmentes üzemeléshez.  
1. rész:  

Alaplap, processzor, memória, merevlemez, videókártya, optikai meghajtó, számítógép ház, tápegység, 

NAS, monitorok, billentyűzet, egér, switch, telefonkagyló zsinór, szünetmentes tápegység, power bank, 

pen drive, USB kábel,, USB hosszabbító kábel, monitor tisztító spray, SD kártya, diktafon, CDR lemez, 

DVD lemez, újraírható CD lemez, újraírható DVD lemez, plotter, szkenner lapadagolóval, A4-es 

lamináló,  projektor, vetítővászon, laptop, tábla PC, rak szekrény,  IP telefon, USB elosztó, UTP kábel, 

RJ45 dugó, RJ45 törésgátló, mikrofonos fejhallgató, számítógép hangszóró, prezentációs eszköz, WEB 

kamera, asztali szkenner, WIFI router, színes multifunkciós lézernyomtató.  

2. rész: 

Gombelem, ceruza elem, számítógép elem, tölthető elem + akkumulátor töltő, elemtöltő 

   A Vevő rendelkezésére álló pénzügyi keret összege az  

       1. részre nettó 29,6 millió forint 

       2. részre nettó  2,4 millió forint 

  Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 25 % -al eltérhet.  

   

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 o Az alábbi értékelési szempontok 

 o Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 

       

 o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 20 

 X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:21   

 

 

II.2.6) Becsült érték:2 

Érték Áfa nélkül: [] Pénznem: [][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a 

keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
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összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [12] vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható o igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 

korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem  

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók o igen X nem Opciók leírása:  

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 

katalógust kell tartalmazniuk 
 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos     

o igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

  

 

II.2.13) További információ 
 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
 

III.1) Részvételi feltételek 
 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

I. és II. rész vonatkozásában az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 

q) pontban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezések szerint kell igazolni.  

Ajánlattevő tekintettel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában 

résztvevő más szervezetet.. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles 

elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 

foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok 

tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás 

közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján az előző három 

mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a 

közbeszerzés tárgyából származó ,–általános forgalmi 

adó nélkül - számított árbevételéről szóló nyilatkozat 

benyújtása.  

Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § 

(3) bekezdés szerint kell igazolnia alkalmasságát 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. Azon 

követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 

egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 

az együttes megfelelés lehetősége értelmében 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik.  

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а 

Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

A Kbt. 65. § (9), (11) bekezdésében foglaltak 

megfelelően alkalmazandók. 

o Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 

 1. rész vonatkozásában: 

. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három 

mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a 

közbeszerzés tárgyából származó (számítástechnikai 

eszközök szállítása)
 
–általános forgalmi adó nélkül – 

számított árbevétele évente nem éri el a 10 millió 

forintot. 

2. rész vonatkozásában: 

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három 

mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a 

közbeszerzés tárgyából származó (elemek szállítása) 
 

–általános forgalmi adó nélkül – számított 

árbevétele összesen nem éri el az 1 millió forintot. 

 

 

 

  

 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

 Az alkalmassági követelménynek való megfelelést az 

ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést 

kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni 

(321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23 § szerint) 

Az igazolás tartalmazza a szerződést kötő másik fél 

nevét, címét, a teljesítés idejét, az ellenszolgáltatás 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 

1. rész vonatkozásában: 

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított három 

évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya 

szerinti (számítástechnika eszközök szállítása) 

előírásoknak megfelelően teljesített egy vagy több 
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nettó értékét, a szerződés tárgyát, valamint annak 

ismertetését, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő 

elfogadja annak igazolását is, hogy a referencia 

követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a 

szerződés részteljesítéseként valósult meg. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. Azon 

követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 

egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 

az együttes megfelelés lehetősége értelmében 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik.  

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

A Kbt. 65. § (9), (11) bekezdésében foglaltak 

megfelelően alkalmazandók. 

 

szerződéssel, amelyek értéke eléri összesen a nettó 

10 millió forintot, vagy 50 db brend számítógép 

vagy 50 db összeállított munkaállomásokhoz 

felhasznált alkatrészekről, perifériákról vagy 50 db 

laptop szállításáról szóló előírásoknak megfelelően 

teljesített szerződéssel. Ajánlatkérő a vizsgált 

időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 

megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 

 

 2. rész vonatkozásában:  

 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított három 

évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya 

szerinti (elemek szállítása) előírásoknak 

megfelelően teljesített egy vagy több szerződéssel, 

amelyek értéke eléri a nettó 1 millió forintot, vagy 

2000 db 12 V-os elem és 500 db 1,55 V-os 

gombelem szállításáról szóló előírásoknak 

megfelelően teljesített szerződéssel. Ajánlatkérő a 

vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat 

éven belül megkezdett szállításokat veszi 

figyelembe. 

 

 . 

 

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 

meghatározásra, ennek indokolása:2 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató 

ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 
 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 

□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

□A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:2 

Nyertes ajánlattevő, kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést 

(késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér).   

Késedelmi kötbér: Az eseti megrendelések esetén a megadott teljesítési határidőhöz viszonyítottan késve 

leszállított termékek esetében késedelmi kötbér számítható fel, amelynek mértéke a késedelem minden 

naptári napjára az adott eseti megrendelés nettó értékének 1,5 %-a, de legfeljebb az eseti megrendelés 
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nettó értékének 15 %-a. Vevő az eseti megrendelést meghiúsultnak tekinti a megadott teljesítési határidőt 

10 naptári nappal meghaladó késedelem esetén. A késedelmi kötbér értékét az ajánlatkérő jogosult a 

benyújtott számla értékéből visszatartani.  

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésnek minősül az, ha a leszállított termék nem felel meg a megadott 

feltételeknek, az elvárásoktól eltérő kivitelű, sérült vagy nem az igényben meghatározott terméktípus 

került leszállításra. A kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó értékének 15 %-a. A Vevő a termékek 

átvételét követő 5 napon belül kifogással él az Eladó felé. A hibás teljesítési kötbér elszámolása a Vevő 

által kiállított terhelő levél alapján kerül kiszámlázásra az Eladó részére. 

Meghiúsulási kötbér az eseti megrendelés nem teljesítése esetén: Amennyiben az Eladó késedelme 

meghaladja a 10 naptári napot a Vevő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, amelynek mértéke az eseti 

megrendelés értékének 30 %-a. A meghiúsulási kötbér elszámolása a Vevő által kiállított terhelő levél 

alapján kerül kiszámlázásra az Eladó részére. 

Meghiúsulási kötbér az adásvételi keretszerződésre kiható hatállyal: Amennyiben az eseti megrendelések 

legalább három alkalommal az Eladó részéről meghiúsulnak Vevő jelen adásvételi keretszerződést 

meghiúsultnak tekinti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 30 %-a.. A 

meghiúsulási kötbér elszámolása a Vevő által kiállított terhelő levél alapján kerül kiszámlázásra az Eladó 

részére. 

Az előírt biztosítékok mindkét rész esetében megkötött szerződésben alkalmazásra kerülnek 

  

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre: 

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napon 

belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § 

(1) és (5) bekezdése; a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdés, a Ptk 6:155 §. valamint az Art 36/A. § vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően. 

A megadott feltételek mindkét rész esetében megkötött szerződésben alkalmazásra kerülnek. 

 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását  

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2  
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 

szolgáltatásmegrendelés esetében) 

□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  

□ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 

szakképzettségét 
 

IV. szakasz: Eljárás 
 

IV.1) Meghatározás 
 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 X Nyílt eljárás 

□ Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

o Meghívásos eljárás 

□ Gyorsított eljárás 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

o Nyílt eljárás 

o Meghívásos eljárás 

o Tárgyalásos eljárás 

o Versenypárbeszéd 

o Innovációs partnerség 
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Indokolás: 

o Tárgyalásos eljárás  

□ Gyorsított eljárás  

Indokolás: 

o Versenypárbeszéd 

o Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]  

□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

□ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam 

indokolása:  

Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó 

időtartam indokolása: 

 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 

versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ 

□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan 

csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos 

eljárás esetében) 

□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 

lefolytatása nélkül ítélje oda. 

 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 

□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről:  
 

IV.2) Adminisztratív információk 
 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)  

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: (2017/06/27) Helyi idő: (13:00)  

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének tervezett napja4 

(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 

[HU ] [ ]1  

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  

Tekintettel a folyamatba épített ellenőrzésre. 

 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Datum: (2017/06/27) Helyi idő: (13:00) Hely: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba,  
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Derkovits sor 2. „A” épület II. em 216. iroda 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 

68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2  
A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2  

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
 

□ A megrendelés elektronikus úton történik  

□ Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

□ A fizetés elektronikus úton történik 
 

VI.3) További információk:2  
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

□ Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 

esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

□ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 
 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 

közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 

az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében2 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő 

eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése o igen X nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 

érvénytelenné nyilvánítja1 

Rész száma:2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére 

vonatkozó információ2 

□ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a 

szerződések megkötése.  

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:  

 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám:2   
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VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot megadásra kerül:2 

  
 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét 

életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét 

az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

□ Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

 

VI.3.12) További információk:  

1. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok letöltését igazoló 

regisztrációs lapot a Kbt. 41. §-ban foglalt módon az I.1) pontban megadott elérhetőségen, a 

dokumentáció letöltését követően haladéktalanul, de legkésőbb ajánlattételi határidő lejártáig 

küldjék meg Ajánlatkérő számára. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési 

dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. 

2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az 

Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben válaszolja meg.  

3. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 

ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 

79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A szerződés megkötése az írásbeli összegzés 

megküldésének napját követően a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján történik. 

4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 

hiánypótlás. 

5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdésben, a Kbt. 

67. § (4) bekezdésben, a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 114. § (2) 

bekezdésében előírtakra, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében és kapcsolódóan a 67. § (3) 

bekezdésében foglaltakra. 

6. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 

esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén Ajánlattevő nyilatkozatának 

csatolása, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. 

7. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor a szerződés teljesítéséért az arról szóló – 

egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – megállapodást az 

ajánlathoz csatolni kell (Kbt. 35. §). 

8. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében 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. 

9. Az ajánlatot aláírva, zárt borítékban, a borítékon "KÖZBESZERZÉS Működéshez szükséges 

számítástechnikai eszközök szállítása, elemek szállítása"és az Ajánlattételi határidő lejártáig 
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nem bontható fel!" megjelöléssel 1 papír alapú példányban, illetve digitálisan, elektronikus 

adathordozón (CD/DVD-n az ajánlatot beszkennelve) kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton 

a dokumentációban részletezettek szerint. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az 

irányadó. 

10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 

egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy 

hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 

alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése 

szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, 

információhoz csatolni kell a felelős vagy hiteles magyar nyelvű fordítást is. 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás 

nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 

második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben – a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő az összegezésben csak 

akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 

meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására. 

13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő azon adatokat, 

amelyek az értékelési szempont szerint értékelésre kerülnek. [Kbt. 66. § (5) bekezdés] 

14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

előírásokra. 

15. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint az 

ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 

hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben 

egyenértékű terméket elfogad. 

16. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi 

idő szerint értendő. 

17. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az 

ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.2) pont pénzügyi és gazdasági, 

valamint a III.1.3) pont szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és 

igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

18. Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg 

a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. 

Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint a cég 

képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás egyszerű másolati példányát. 

19. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 

pontját. 

20. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

21. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Szerződés azonnali hatályú rendkívüli 

felmondására vagy teljesítés hiányában a szerződéstől való elállásra jogosult valamely Szerződő 

Fél a másik Szerződő Félnek felróható súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a 

szerződésszegés abbahagyására a másik Szerződő Felet előzetesen megfelelő határidő 

biztosításával felhívta, azonban az eredménytelen maradt. Felmondás esetén a Szerződés a jövőre 
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nézve szűnik meg, és a szerződésszegő felet kártérítés nem illeti meg. Azonnali hatályú szerződés 

felmondás esetén Felek a felmondás hatályának napjáig teljesített, igazolt áruszállítás 

ellenértékével kötelesek egymással elszámolni. 

 22. Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, ha az eseti megrendelések az Eladó részéről legalább 

három alkalommal meghiúsulnak. 

23. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

24. A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.  

25. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a központosított közbeszerzési 

rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. 

(V.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik. Amennyiben a jelen 

eljárás tárgyával azonos termékek beszerzése vonatkozásában a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás eredményeként 

szerződés kerül megkötésre, abban az esetben Ajánlatkérő köteles a termékeket onnan beszerezni.      

Fentiekre tekintettel, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés 

hatályát veszti, amint a KEF által megkötésre kerülő szerződés hatályba lép. 

26. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai 

szerint kell eljárni.  

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: (2017/06/15) 
 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak 

történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.  

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 ha az információ ismert 

20 súlyszám helyett fontosság is megadható 

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám 

nem szükséges 

 

 


