
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám: 
2 AK10165 

Postai cím: Derkovits sor 2. 

Város: Békéscsaba NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 
5600 

Ország: HU 

Kapcsolattartó személy: dr. Bódi Beáta 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) www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 

 

I.2) Az ajánlatkérő típusa 

 □ Központi szintű 
□ Regionális/helyi szintű 
□ Közjogi szervezet 

 □ Közszolgáltató 
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  
X Egyéb: A Kormány általános hatáskörű 
területi államigazgatási szerve 

 

I.3) Fő tevékenység 

 □ Általános közszolgáltatások 
□ Honvédelem 
□ Közrend és biztonság 
□ Környezetvédelem 
□ Gazdasági és pénzügyek 
□ Egészségügy 

 □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
□ Szociális védelem 
□ Szabadidő, kultúra és vallás  
□ Oktatás 
X Egyéb tevékenység: Általános 
államigazgatás 

 

 

I.4) Kommunikáció 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljeskörűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja az ajánlattevőnek. 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: (URL) http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok- 

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az 
ajánlattevő viseli.  

További információ a következő címen szerezhető be 

E-mail: kozbeszerzes@bekes.gov.hu  

Az ajánlat benyújtandó a következő címre:  

Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám: 
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2 AK10165 

Postai cím: Derkovits sor 2. „A” épület 214 iroda 

Város: Békéscsaba NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 
5600 

Ország: HU 

Kapcsolattartó személy: dr. Bódi Beáta 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) www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 

Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos 
oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott címen, az ajánlattételi határidő lejártáig.  
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, a csatolt nyilatkozatokkal együtt PDF formátumban 
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 példányban be kell nyújtani az ajánlattal közös 
csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a 
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
PDF file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek. Eltérés esetén a papír alapon 
benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. 

Az ajánlat csomagolásán, valamint a közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésen fel kell tüntetni: 
� Békés Megyei Kormányhivatal 
�  „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 

moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása”. 
� A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 
� Ügyintéző: dr. Bódi Beáta 
� Az ajánlat csomagolásán továbbá szerepeltetni kell az „Ajánlattételi határid ő lejártáig nem 

bontható fel”  feliratot is. 
� Az ajánlatot és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, 

aki(k) Ajánlattevő nevében érvényes jognyilatkozat tételére jogosult(ak). 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt felelősség nem 
terheli. 

Az ajánlat postai úton való benyújtása esetén a postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatban a 
kockázatot az ajánlattevő viseli. 
Az ajánlatot személyes benyújtás esetén - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet leadni: 

- hétfő-csütörtök között: 8:00-16:00 óráig, 
- pénteken: 8:00-13:00 óráig, 
- az ajánlattételi határidő napján: 8:00-10:00 óráig. 

 
 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Az Egységes központi elektronikus irat- és 
dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek 
szupport szolgáltatásainak biztosítása 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások  
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II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

Ajánlatkérő részajánlattételre nem biztosít lehetőséget.  

Indoka: 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és az a kizárólagos jog fennállása miatt nem 
lehetséges, továbbá nem határozhatóak meg olyan részek sem, amelyek önmagukban működő és 
használható egységet képeznének. 

II.1.7) Többváltozatú (alternatív) ajánlatra vonatkozó információk 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.  

 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 
moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1 72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások  
72262000-9 Szoftverfejlesztési szolgáltatások 
72266000-7 Szoftver-tanácsadási szolgáltatások 
72267000-4 Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 
72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU332  A teljesítés fő helyszíne: 

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 2016. november 7-én bevezetésre került a Békés Megyei 
Kormányhivatalánál a Poszeidon (EKEIDR) irat- és dokumentumkezelő rendszer. Az iratkezelő rendszer 
jogszabály- és verziókövetését, támogatási feladatait, egyedi fejlesztési és moduligényeit, valamint a 
kapcsolódó termék és szolgáltatások biztosítását support szerződés keretein belül szükséges megvalósítani. 
A szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása: 

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, 
rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

A legalacsonyabb ár 

Indoka: 

A Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. (5) bekezdésében foglaltak 
figyelembe vételével – tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott 
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja. 
 

II.2.7) A szerződés időtartama 
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Kezdés: 2018. 04.01. / Befejezés: 2018.12.31. napjáig 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

 II.2.7) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Az alábbi kiegészítő szolgáltatások igénybevételére: 
• Program fejlesztési szolgáltatás 
• Tanácsadási, oktatási szolgáltatás 
• Helyszíni tanácsadási, oktatási szolgáltatás 
• Kiegészítő terméktámogatási szolgáltatás 
• EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése. 

A becsült érték a fenti szolgáltatások igénybevételére 30 % opciót tartalmaz. 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. 

II.2.14) További információ: 

 

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

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és az ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve 
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Kizáró okok: 

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) pontja szerinti kizáró okok 
bármelyike fennáll.  
 
Igazolási mód: 
 
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által 
meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. 
 
Az Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés 
szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) 
és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia.  
 
Az Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. 
 
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a felhívás megküldésének 
napjánál. 
 
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
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közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. 
 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági követelményt. 

III.1.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelményt, tekintettel arra, hogy az eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági 
szereplő hívható fel ajánlattételre.  
III.1.6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

Az Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.  
 
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 
teljesítést valamint a teljesítésigazolás kézhezvételét követően havonta, átutalással, számla ellenében, 
magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint, figyelembe véve a 
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdéseiben foglalt előírásokat.  

Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
 
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint. (HUF)  

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések 
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: 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért 
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
[Ptk. 6:186 § (1) bekezdés]. 
 
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróható okból elmulasztja a szerződésben 
vállalt kötelezettségének teljesítését a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy Ajánlatkérő késedelmi 
kötbérre jogosult.  
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A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a részteljesítésre vonatkozó nettó 
Vállalkozói díj teljes összegének 0,25 %-ával megegyező összeg, összesen legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 
teljes összegének 20 %-a. 
Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja a maximális mértékét Ajánlatkérő jogosult – mindennemű 
kártalanítási kötelezettség nélkül - a Szerződéstől elállni, vagy választása szerint a Szerződést felmondani. 
 
A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül Ajánlatkérő nem 
mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a szerződésszegésből eredő 
egyéb jogainak érvényesítéséről. 
 
A késedelmi kötbérmaximum mértéke a meghiúsulási kötbér mértékébe beleszámít. 
 
Meghiúsulási kötbér:  
Amennyiben a szerződés teljesítése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, vagy 
ellehetetlenül, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 
teljes összegének 30%-a Nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségének 30 naptári napot meghaladó 
késedelmes teljesítése esetén az Ajánlatkérő jogosult a Szerződést felmondani vagy – ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.  
 
Ajánlatkérő felmondása esetén a megállapított kötbéren felül kárát és költségeit is követelheti.  
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentum szerződés-
tervezete tartalmazza. 
 

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 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel. 

Indoka és a tárgyalásos eljárás jogcíme: 
A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szereplővel köthető meg. 
Ajánlatkérő a Poszeidon EKIDR DMS Rendszerre (továbbiakban: Poszeidon vagy EKEIDR Rendszer) 
vonatkozó Licensz igazolás alapján korlátlan felhasználói számú örökös felhasználói joggal rendelkezik, 
azonban az EKEIDR Rendszerhez tartozó valamennyi szerzői jog kizárólagosan az SDA DMS Zrt. 
tulajdona. Ajánlatkérő vagy más harmadik személy az EKEIDR Rendszer vonatkozásában semmilyen 
vagyoni, átdolgozási, továbbfejlesztési jogot nem szerzett, azaz a Rendszer jogvédelem alatt áll és 
bármilyen a Rendszer üzemeltetéséhez szükséges egyedi fejlesztések elvégzésére vonatkozó feladattal más 
gazdasági szereplő nem bízható meg, illetve más gazdasági szereplő a feladatot a fent említett körülmények 
miatt nem tudja teljesíteni. 
 
A kizárólagos jogokon túlmenően a szoftverrendszert kifejlesztő, támogató és a rendszerkövetést végző 
cégen kívüli személy műszaki-technikai ismeretek hiányában nem lenne képes egy folyamatosan üzemelő 
rendszer fejlesztésekor fellépő hibajelenséget az Ajánlatkérők által elvárt, szerződésben rögzíteni kívánt 
rendelkezésre állással elhárítani. A fent hivatkozott jogi és műszaki-technikai okok miatt Ajánlatkérő 
beszerzési igényeinek kielégítése más gazdasági szereplő igénybevételével nem lehetséges. 
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az első tárgyalás időpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
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szabályok: 

Ajánlatkérő – előre láthatólag – egy tárgyalást kíván tartani, amely során a műszaki ajánlatot, adott esetben 
a műszaki leírást, illetve a szerződéses feltételeket pontosítani kívánja. 
 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind Ajánlattevő, mind pedig Ajánlatkérő képviselői a Kbt. 88. 
§ (4) bekezdésének megfelelően aláírnak. A tárgyalás során/követően Ajánlatkérő módosított/végleges 
ajánlat benyújtására szólíthatja fel az Ajánlattevőt. 

 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlat bekérése előtt további tárgyalási alkalmat rendeljen 
el. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on elhangzottakra és Ajánlattevő által tett módosítási javaslatokra is figyelemmel 
elkészíti az általa elfogadott végleges műszaki leírást és szerződéstervezetet, amelyet Ajánlattevőnek 
megküld. Ajánlatkérő a műszaki leírást és szerződéstervezet további módosításához – a végleges verzió 
megküldését követően – már nem járul hozzá, azaz a véglegezett műszaki leírást és szerződéstervezet 
elfogadása kötelező érvényű. 
 
A műszaki ajánlat és a szerződéses feltételek megtárgyalását követően - a véglegesített szerződéstervezet és 
műszaki leírás megküldésével egyidőben - Ajánlatkérő végső műszaki és kereskedelmi ajánlat benyújtására 
és a szerződéstervezet elfogadására kéri fel az Ajánlattevőt. A végső ajánlat bontására nyilvánosan fog sor 
kerülni. 

 
A végleges ajánlatot I.4) pontjában meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani, 
amelynek időpontjáról Ajánlatkérő az utolsó tárgyalást követően az Ajánlattevőt írásban értesít. A végleges 
ajánlat benyújtásának határidejét Ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy elegendő idő legyen a megfelelő 
ajánlattételhez. 

 
Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlatot benyújtó Ajánlattevő ajánlatát fogja értékelni a felhívásban 
megjelölt értékelési szempont szerint.  

 
Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel során az 
Ajánlatkérő elvárja Ajánlattevőtől, hogy az általa az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a tárgyalási jegyzőkönyvben meghatározott feltételek betartásával járjon el.  

 
A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való 
részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást, ha az Ajánlattevő nevében nem cégjegyzésre 
jogosult képviselő(k) vesz(nek) részt és tesz(nek) nyilatkozatot. 

 
A tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre. 

 
Az első tárgyalás időpontja: 2018. február 20. 10.00 óra 
Helye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 214-es iroda 
 

 

IV.1.6) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus 
árlejtésre vonatkozó információk  

Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, és 
elektronikus árlejtés alkalmazására sem. 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen ◯ nem 

IV.2) Adminisztratív információk 
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 2018. február 13.                            Helyi idő:         10:00               

IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma 4 

Dátum: 2018. február 2.           

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: A végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 

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

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: (13/02/2018) Helyi idő: (10:00)     Hely: Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba, 
Derkovits sor 2. „A” épület 214 iroda 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

V.3.1) Alvállalkozók igénybevétele 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

V.3.2) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 

 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba 
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: nem 

V.3.3) Az ajánlat értékelése  

A Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. (5) bekezdésében foglaltak 
figyelembe vételével – tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott 
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb 
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ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja. 

V.3.5) További információk 

1.) Az eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő tehet ajánlatot, akinek az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívást megküldte. Ajánlatkérő a közös ajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, 
hogy jelen eljárás jogalapjaként választott Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja esetében a Kbt. nem 
teszi lehetővé a Kbt. 99. (2) bekezdése utolsó fordulatának alkalmazását. A szerződés tehát 
kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg. 

2.)  Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevőnek nem teszi lehetővé, kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását. 

3.) Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerinti 
szerződés megkötésére jogosultsággal, és a teljesítés időtartamára vonatkozóan megfelelő anyagi 
fedezettel rendelkezik. A beszerzés pénzügyi forrásának biztosítása intézményi költségvetésből 
történik. 

4.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. 
5.) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az 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. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot 
a hiánypótlásban be kell nyújtani. 

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, amely tartalmazza 
az ajánlattevő nevét, címét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselő nevét, bankszámlát vezető 
pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a kapcsolattartóra vonatkozó adatokat, és a főbb 
számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelési szempont alapján értékelésre kerültek. 

7.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő 
valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, 
dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat 
Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

8.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 
vonatkozásában (cégszerűen aláírt). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg 
kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (cégszerűen aláírt) kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § 
(2) és (4) bekezdése szerint.  

10.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott 
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik. 

11.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban tájékoztatásként közli azon szervezetek nevét és 
elérhetőségét, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során 
meg kell felelni. 

12.) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §. (1) bekezdése szerinti cégaláírási 
nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) vagy aláírás-mintát. Amennyiben a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) nyilatkozata 
benyújtásra kerül, be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 9. §. (1) bekezdése szerinti cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányt) 
vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolati 
példányát. 
Amennyiben ajánlattevő cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési 
eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs 
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 
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13.)  Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást. 

14.) Amennyiben az ajánlattevő 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. 

15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, valamint az üzleti 
titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

16.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 
17.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének 

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. 

18.) A jelen felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi időpont középeurópai (helyi) 
idő szerint értendő. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az eljárást megindító felhívás 
tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók.   

19.) Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az előírt ajánlattételi határidőn túl vesz kézhez az 
ajánlatok benyújtásának helyeként megjelölt helyszínen (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 214-es 
iroda), a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pont alapján érvénytelennek nyilvánít. 

20.) A megajánlott és a teljesítendő szolgáltatásnak teljes mértékben meg kell felelnie a specifikációban 
foglaltaknak. A részletes közbeszerzési műszaki leírásban – egyes esetekben – esetleg 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az 
ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges. 

21.) Ajánlatkérő kéri, ajánlattevő szerepeltesse műszaki ajánlatában a műszaki leírásban részletezett 
szolgáltatási elemekre vonatkozó vállalásait/észrevételeit/javaslatait, melyek a tárgyalás alapját 
fogják képezni. 

22.) Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban szereplő szerződéstervezettel 
kapcsolatos ajánlattevői észrevételeket az eredeti szerződéstervezet korrektúrázásával. 

23.) A Kbt. 136. § (2) 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. 

24.) A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 
nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés 
és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 
dokumentumok alkalmasak. 

25.) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, 
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

26.) Amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumban ellentmondás 
tapasztalható, a jelen felhívásban foglaltak az irányadóak. 

27.) Jelen közbeszerzési eljárás egésze során az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
külön nem szabályozottak vonatkozásában is az eljárást megindító felhívás megküldésének napján 
hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 

28.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, 
illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 

29.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza. 
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VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36-1-882-8594 

Internetcím: (URL) http:// www.kozbeszerzes.hu Fax: +36-1-882-8593 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

 A Kbt. 148. § szerint. 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető 
be 2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó u. 5. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36-1-882-8594 

Internetcím: (URL) http://www.kozbeszerzes.hu/ Fax: +36-1-882-8593 

VI.4) A felhívás megküldésének dátuma: 2018. február 2. 
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