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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219104-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Földgáz
2017/S 109-219104
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
AK04819
Budaörsi út 45.
Budapest
1112
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.lgk.mta.hu
I.1)

Név és címek
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
AK16737
Brunszvik u. 2.
Martonvásár
2462
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.agrar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.agrar.mta.hu/

I.1)

Név és címek
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
AK16110
Csatkai Endre u. 6–8.
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Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://csfk.mta.hu/
A felhasználói oldal címe: http://csfk.mta.hu/
I.1)

Név és címek
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
AK10023
Szigony utca 43.
Budapest
1083
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.koki.hu/main.php?folderID=833&langchanged=1
A felhasználói oldal címe: http://www.koki.hu/main.php?folderID=833&langchanged=1

I.1)

Név és címek
MTA Ökológiai Kutatóközpont
AK16063
Klebelsberg Kuno utca 3.
Tihany
8237
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.okologia.mta.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.okologia.mta.hu/

I.1)

Név és címek
MTA Üdülési Központ
AK18722
Nádor utca 7.
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Budapest
1051
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.udulo.mta.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.udulo.mta.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.lgk.mta.hu/index.php?c=17
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
AK04819
1051 Budapest, Nádor utca 7.
Budapest
1051
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116332
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.lgk.mta.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
AK04819
1051 Budapest, Nádor utca 7. fszt. 30.
Budapest
1051
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Thomka Judit
Telefon: +36 14116332
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lgk.mta.hu
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A felhasználói oldal címe: http://www.lgk.mta.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: létesítmények fenntartása és üzemeltetése

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

Elnevezés:
Földgáz beszerzés – 2017.
Hivatkozási szám: 0214-2017-UZ

II.1.2)

Fő CPV-kód
09123000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Földgáz értékesítési szerződés alapján a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi intézményei földgáz
energiavételezése 1.10.2017. – 1.10.2018. közötti időszakban, 32 682 327 MJ mennyiségben.
A közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető, ezért a részajánlattétel
nem biztosított.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
09123000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, Martonvásár, Sopron, Tihany, Mátrafüred.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz értékesítési szerződés alapján a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi intézményei földgáz
energiavételezése 1.10.2017. – 1.10.2018. közötti időszakban.
A szerződéses időszakra lekötött kapacitás: 1 223 m³/h.
A Szerződött 12 hónapos Földgáz Mennyiség: 32 682 327 MJ + 30 % opció (szerződésben rögzített feltételek
szerint).

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: nem
II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A közbeszerzés mennyiségéhez képest ajánlatkérő +30 százalék opciós mennyiséget vehet igénybe, a
szerződésben meghatározott feltételek szerint.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

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

II.2.14)

További információk
A Kbt. 75§(6) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

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:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-7§-oknak
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§oknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozato(ka)t a közbeszerzési eljárás kapcsán kell, hogy kiállítsa
a gazdasági szereplő, ezért a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának
időpontja (Ajánlati felhívás VI.5) TED).

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1.: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3,
mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – áfa nélkül számított- árbevételéről szóló, az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)bek.).
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. §(7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személykapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az érintett kapacitást
biztosító szervezetek vagy személyek mindegyike által külön-külön kitöltve és aláírva be kell nyújtania. Ilyen
esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – áfa
nélkül számított- árbevétele eléri az összesen legalább 100 000 000 HUF-ot;
Ajánlattevőnek az ajánlatában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy)kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő az alkalmasságát a Kbt. 65. §
(7)bekezdése szerint köteles igazolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító
szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek,
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdés alapján, ajánlatkérő nem kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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M.1.: Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész kitöltésével ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen ajánlati felhívás VI.5) pontjában
szereplő feladási dátumtól visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb szállításainak ismertetését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) a) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél neve és címe,
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
— a korábbi szállítások tárgya,
— mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen
az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a)a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket
veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha legalább az alábbi feltételeknek megfelelő referenciát be tudja mutatni:
— 1 db, 12 hónapos szolgáltatási időszakra vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz földgáz
szállítására vonatkozó referenciát,
— amely legalább nettó 90 000 000 HUF értékű volt, vagy legalább 24 000 000 MJ mennyiségre vonatkozott,
és
— amelynek a teljesítése a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban történt (teljesítése pedig
jelen ajánlati felhívás megküldését megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdődött.)
Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése
szerinti igazolást is elfogadja, amennyiben az igazolja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A§ alapján az ajánlatkérő az alkalmassági feltételként előírt teljesítés
igazolásaként elfogadja azt is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65.§(6) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
Amennyiben ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés során, a Kbt.65.§(7) bekezdésében, továbbá 67.§(3) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
Az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. Korm. rend IV. Fejezetének megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának
benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5)

09/06/2017
S109
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7 / 10

HL/S S109
09/06/2017
219104-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

8 / 10

bekezdés alapján, ajánlatkérő nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő
részletes információk megadását.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személykapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az érintett kapacitást
biztosító szervezetek vagy személyek mindegyike által külön-külön kitöltve és aláírva be kell nyújtani.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat a dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A számla fizetési határideje 30 naptári nap. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
az irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítésére havonta, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk.
6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, átutalással történik a dokumentációban foglaltak szerint.
A számla ellenértékét ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint egyenlíti ki.
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
Az elektronikus árlejtés kizárólag az ár alapján történik.

IV.1.8)

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

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/07/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 14/08/2017

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 13/07/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
MTA LGK Nádor utcai irodaház, Nádor utca 7. 29-es tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2018 II. negyedév.
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1. A Kbt.76.§(5)alapján az Ajánlatkérő (tov:AK) a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja,
mert igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel
csak meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint lehetőséget biztosít.
3. Nem köteles az AK és nem is fog újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (tov:AT)
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlást. Kbt.71.§(6).
4. A Kbt.47.§(2) alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban
is benyújthatók. Az AK előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat Kbt.68.§(2) szerint benyújtott egy eredeti példányának a
Kbt.66.§(2)szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentumok magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A magyar nyelvű
fordítás esetén nem előírás a hiteles fordítás, annak tartalmáért ATnek külön nyilatkozatával kell vállalnia a
felelősséget. A magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat az AK az értékelés során nem
veszi figyelembe.
6. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt.68.§(4) bek. szerinti összes adatot.
7. ATnek,közös ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)a)-b)pontja vonatkozásában.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§ban foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bek.-re.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság
igazolásában résztvevő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja
alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A
meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
10. Változásbejegyzés esetén a 321/2015 (X.30.)kr. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság igazolását.
11. ATnek, közös ATknek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2) és (4) bek.-ben foglaltak szerint.
12. AK felhívja az ATk figyelmét a 321/2015 (X.30.) kr. 30. § (4)bekkel összhangban, hogy a jelen felhívásban
az ATnek a szerződés teljesítésére való pü-i, gazd-i, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit
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és ennek igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények
tekintetében: jelen ajánlati felhívás P1., valamint M1.
13. AK az ajánlatok bírálatát az ESDP alapján az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14. AK a Kbt.81.§(4) alapján rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Azt csak a legkedvezőbb és ha az összegezésben meg
kívánja nevezni, a második legkedvezőbb AT – tekintetében vizsgálja.
15. A Kbt.57.§(2)bek alapján az eljárás közbeszerzési dokumentumait ajánlatonként legalább egy ATnek,
vagy alvállalkozójának a az ajánlattételi határidő lejártáig elektronikus úton el kell érnie. A közbeszerzési
dokumentumok eléréséről az AKt tájékoztatnia kell a kozbeszerzes@lgk.mta.hu címen, megadva a jelentkező
nevét, elérhetőségét, kapcsolattartó személy nevét, telszámát és email címét.
16. FAKSZ: Thomka Judit, 00968.
17.Irányadó jog:2015. évi CXLIII.tv és végrehajtási rendeletei.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2017
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