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I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2018. (IX. 29.)

számú határozatában fedezetet biztosított a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

Józsefváros, . Magdolna-Orczy

továbbiakban:

Program)

Negyed

című

projekthez

Szociális

kapcsolódóan

számú, Budapest-

Városrehabilitációs
az

, LP5/Család

Program
és

(a

Lakóház

Mentorálás" alprogramban megvalósuló , Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése
(LP5S)" tárgyú
19.685.039 Ft.

projektelemhez.

Az LPS/Család

és Lakóház

Az

árubeszerzés

Mentorálás

alprogram

megrendelésének
tartalma, hogy

becsültértéke

nettó

létrejöjjenek egymást

segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a
közös társadalmi felelősségvállalás, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő,
szegény családok számára hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási rendszerből való
kihullás megakadályozását. A tevékenység legalább 300 családdal teremt kapcsolatot.

A motivációs csomag célja, hogy a Programban résztvevő lakosokat motiválja arra, hogy
minél aktívabban bekapcsolódjanak a Program megvalósításába.
A tevékenység keretei között többek között a lakóépületek bontásához, felújításához
kapcsolódó szociális munkás mediáció, az épületek lakóinak egyéni és közösségi képzése,
fejlesztése történik az épület és a lakások üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatban, valamint a
házszinten felmerülő közös problémák kezelése.

A tevékenység a sérülékeny csoportokhoz tartozó, háztartások élethelyzetét, körülményeit
törekszik rendezni, stabilizálni, a ..motivációs csomagok" ingóságaival (pl. bútorzat,
műszaki cikkek, alapvető szükségletek kielégítésével) érdemben javítja az itt élők
helyzetét.
A tevékenység végrehajtása során a JSZSZGYK legalább 300 családdal teremt kapcsolatot. A tevékenység 5
szakaszból ál1: (I) előkészítés, (2) bevonás, kiválasztás, (3) megvalósítás, (4) elszámolás, utógondozás.
1. Az előkészítő szakaszban létrehozásra került az akcióterületen a részletes társadalmi adatbázis (egyéni
2.
3.

4.

kérdőívek alapján), az együttműködés eljárásrendje, meghatározásra került a szervezeti-humánerő bázis.

A bevonás, kiválasztás időszakában a JSSZGYK mentorai - egyéni mentorálási és segítő munka
keretében — kiválasztották a 300 családból a programban résztvevő családokat.
A megvalósítás: A kiválasztott családokkal megindították az egyéni munkát, és megkötötték az egyéni
fejlesztési megállapodásokat. A vállalt tevékenységek teljesítése és eredménye alapján születik meg a
döntési javaslat a motivációs ajándékok kiosztására azaz a kiválasztás megvalósítása: A Bizottság
összehívása, döntés, kliens kiértesítése, tárgyak kiválasztása a projekt. munkatárs segítségével,
megrendelés, szállítás, beállítás, beszerelés,
Az elszámolás: számla teljesítés igazolása, kifizetése, kliens utógondozása.

A , Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési

eljárást szükséges lefolytatni.

Jelen előterjesztést megelőzően, a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 45/2020. (VI.22.) sz.
határozatában döntött az eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel abban kizárólag érvénytelen ajánlatokat
nyújtottak be. Az eljárásban hiánypótlási felhívás és felvilágosítás-kérés került kiküldésre,
ugyanis valamennyi ajánlattevő szakmai ajánlata hiányos volt, továbbá előfordult, hogy a
megajánlott termék paraméterei a gyártó oldalán található információkkal ellentétes volt. A
közbeszerzést lebonyolító tételesen ellenőrizte valamennyi megajánlást a gyártók oldalán, és
ha nem egyezett az a kért paraméterrel, akkor kért hiánypótlást, illetve tisztázó kérdést, hogy
így megállapíthassa az ajánlatok megfelelőségét vagy annak hiányát.
A záró Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy egyetlen ajánlattevő
sem nyújtotta be hiánypótlását és a tisztázandó kérdésekre se válaszát, így minden ajánlattevő
ezek nem teljesítése okán lett érvénytelen, és ezen tényből következik az eljárás
eredménytelensége.

Az LP5 / Család és Lakóház Mentorálás

alprogramnak a kitűzött célok szerint történő

megvalósulása érdekében — szükséges az újabb közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívásban módosításra került az
eljárás műszaki tartalma — egyszerűsödött a termékek specifikációja —, figyelembe véve az
eredménytelen eljárás tapasztalatait. Az új eljárás műszaki tartalma sokkal minimálisabb
elvárásokat tartalmaz, kevésbé specifikált - ugyanakkor az Ajánlatkérői elvárást így is

kielégíti - annak reményében,
megfelelő, érvényes ajánlatok.

hogy

ezen

kritériumoknak

megfelelően

majd

érkeznek

A termékekre vonatkozó régi és új leírást mellékeltük az előterjesztéshez, az alapján össze
lehet hasonlítani a két specifikáció közötti különbséget.
A közbeszerzés tárgya a műszaki cikkek esetében:
A

beszerezni

kívánt

árucsoport

összetettsége

okán,

valamint

az

egységes

kezelhetőség

érdekében az Ajánlatkérő számára gazdaságilag ésszerűtlen lenne, ha a termékek külön-külön
kerülnének beszerzése, tekintve, hogy a különböző termékek halmozottan, de különböző

egyéneknek és helyekre, folyamatosan kerülnek kiosztásra ún. motivációs , adomány"-ként. A

termékek halmazából az Ajánlatkérő által összeállított, és a közbeszerzési eljárás részét
képező terméklistából, a speciális programelemben részvevő család választ, és a termékeket
az Ajánlattevőnek közvetlenül a jutalmazott kliens lakására kell kiszállítani, és nem az
Ajánlatkérő raktárába. A részajánlattétel több Ajánlattevő részvételét, és számos, különböző
helyen és területen lévő magánlakásba történő kiszállítást eredményezne, több kiszállító által,
ami fokozottan akadályozná logisztikát, továbbá a projektelem megfelelő ellenőrzését, és a
kiosztás felügyeletét. Több szállító esetén további nehézséget okozna az Ajánlatkérő
jelenlétének megszervezése a szállítás helyére, miután a kiírás részét képezi, hogy a
kiszállítással egységesen, az Ajánlattevőt terheli a kiszállított termék összeszerelése oly
módon, hogy az a garanciális feltételek érvényesítését ne sértse.

A termékek beszerzése egy
ajándékcsomaghoz kapcsolódik,
amelyek kötelezően betartandó
kiosztási protokollal és annak
konzorciumi partner, JSZSZGYK

adott Projekt egyedi programeleméhez, a motivációs
amelynek speciális kiosztási, felhasználási feltételei vannak,
egységet alkotnak a motivációs csomag felhasználási —
mellékleteivel. A protokollt a programot megvalósító
dolgozta ki.

Ezen egységesség megtartása érdekében, az Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel
lehetőségét.

A meghatározott mennyiségek becslésen és az ügyfelek előzetes megkérdezésén alapul. A

becsült mennyiséghez képest eltérés adódhat az igények változásának következtében. Emiatt

lehetséges, hogy egy-egy termékből több vagy kevesebb kerül megrendelésre.
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Bíráló Bizottság döntése:
Az eljárás megindítása érdekében a Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a Kbt.
Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti)
közbeszerzési eljárás alkalmazását.

A Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a felhívás, közbeszerzési dokumentumok
tervezetét és javasolta a döntéshozó részére, hogy a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el
nem érő, nyílt (a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás kerüljön
megindításra.
IE.

A beterjesztés indoka

A közbeszerzési
döntését.

eljárás

megindítása

tárgyában

szükséges,

hogy

a döntéshozó

meghozza

HI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, a Program kapcsán a , Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (L.P5)"
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása. A pénzügyi fedezet a pályázati támogatásból a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított.
IV. Jogszabályi környezet

A 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész uniós értékhatár alatti értékű nyílt (Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSvilágjárvány)
koronavírus
továbbiakban:
(a
világjárvány
koronavírus
CoV-2
megóvása
életének
és
egészségének
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Módosított Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció
-

2. sz. melléklet: Bíráló Bizottsági dokumentumok
3. sz. melléklet: Régi és új műszaki tartalom

Ve!

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIKI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
. . ../2020. (XII.17.) számú határozata
, Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (L.P5)" tárgyú a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
A képviselő-testület
1.

egyetért a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Magdolna-Orczy Negyed
Szociális
Városrehabilitációs Program című projekt keretében a , Motivációs
csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú, a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás

megindításával,
2.

a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét
közbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési dokumentációt.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Határidő: 2020. december 18.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., WIT Zrt., ISZSZGYK

Budapest, 2020. november 23.

Sárkány Csilla

vezérigazgató

Sk.

képező

Ajánlati felhívás
A Kbi. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név

és címek

! gGelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám: ?

Postai cím: Baross u. 63-67.
Város: Budapest
Kapcsolattartó személy:

NUTS-kód: HUIO1

Postai irányítószám: 1082 —

Tóth Gyöngyi

fOrszág: Magyarország
Telefon 06 1 459-2526

E-mail tölhgy.odjozséfvárosihú

Fax

Internetcímíek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http:/jozsefvaros.hu, http://newsite.jese
IA felhasználói oldal címe: (URL) http://jozsefvaros.huz, hítp://newsite. jcsgyk.hu/jszszgyk

Hivatalos név: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

j

Nemzeti azonsítószám; ?

Postai cím: Népszínház utca 22
Város: Budapest
Kapcsolattartó személy:

NUTS-kód: HU1O1

Postai irányítószám: 1081 — JOrszág: Magyarország

Horváth Ágnes

iTelefon:

E-mait: horvath.agnes Ojszszgyk.hu

436/20-589-37-72

Fax

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http:/jozsefvaros.hu,

http://newsitejcsgyk.hujszszgyk

IA felhasználói oldal címe: (URL) http://jozsefvaros.hu/, http:/newsite.jcsgyk.hu/jszszgyk

I.2) Közös közbeszerzés
XA

szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

O Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevétj

Józsefvárosi Önkormányzat
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)

I.) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
IL] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzesleljarasokEKRO00, ........ssosrves /reszletek
0 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
IX a fent említett cím
0 másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
X elektronikus úton: (URL) https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzeszeljarasok/EKRO00................. freszletek
X a fent említett címre

0 a következő címre: (adjon meg másik címet)
I.] 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

I..] Közszolgáltató

IX Regionális/helyi szintű

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

IL] Közjogi szervezet

Il Egyéb:

I.5) Fő tevékenység rAlasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások

(.] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

(.] Honvédelem

(..J Szociális védelem

(1 Közrend és biztonság

ÍJ] Szabadidő, kultúra és vallás

I.] Környezetvédelem

(L.J Oktatás

£.] Gazdasági és pénzügyek

1..] Egyéb tevékenység:

1] Egészségügy
1.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
( ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Í] Vasúti szolgáltatások

(1 Villamos energia

I] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

I.) Földgáz és kőolaj kitermelése

L.] Kikötői tevékenységek

I] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

I ] Repülőtéri tevékenységek

h) Víz

! ] Egyéb tevékenység:

) ] Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
IIL1.1) Elnevezés; Motivációs csomagok — LP5 műszaki cikkek

Hivatkozási szám: ?

EKR000,,...........
II.1.2) Fő CPV-kód:

39220000-O [Konyhai felszerelés, háztartási cikkek és élelmezési kellékek]

MI]

Kiegészítő CPV-kód:

TI.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás "§ Árubeszerzés O Szolgáltatásmegrendelés
IL.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése keretmegállapodás keretében
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IL.1.5) Becsült érték; ? ( ] Pénznem: [JE JT]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
IH.1.6) Részekre bontás

IIRészajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók ? valamennyi részre O legfeljebb a következő számú részre: [] O csak egy részre
IC] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: []
h]Az
"E

ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
JA beszerezni kívánt árucsoport összetettsége okán, valamint az egységes kezelhetőség érdekében Ajánlatkérő számára gazdaságilag]
ésszerűtlen lenne, ha a termékek külön-külön kerülnének beszerzése, tekintve, hogy a különböző termékek halmozottan, de különbözőj

egyéneknek és helyekre, folyamatosan kerülnek kiosztásra egy adott projekt, speciális programelemének keretein belül, motivációs;
jadományként, A termékek halmazából az Ajánlatkérő által összeállított, és a közbeszerzési eljárás részét képező terméklistából, alj
speciális programelemben részvevő személy választ és a termékeket az Ajánlattevőnek közvetlenül a jutalmazott magánszemélyl
Hakására keli kiszállítani, és nem az Ajánlatkérő raktárába. A részajánlaítétel több Ajánlattevő részvételét, és számos, különböző helyeni
és területen lévő magánlakásba történő kiszállítást eredményezne, több kiszállító által, ami fokozottan akadályozná logisztikát, továbbál

a projektelem megfelelő ellenőrzését, és a kiosztás felügyeletét.

Több szállító esetén további nehézséget okozna az Ajánlatkéről

jelenlétének megszervezése a szállítás helyére, miután a kiírás részét képezi, hogy a kiszállítással egységesen, az Ajánlattevőt terheli al

kkiszállított termék összeszerelése oly módon, hogy az a garanciális feltételek érvényesítését ne sértse. A termékek beszerzése egy adott
Projekt, egyedi programeleméhez, a motivációs ajándékcsomaghoz kapcsolódik, amelynek speciális kiosztási, felhasználási feltételei
vannak, amelyek kötelezően betartandó egységet alkotnak a motivációs csomag felhasználási —kiosztási protokollal és annaki
mellékleteivel. Ezen egységesség megtartása érdekében, Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat tétel lehetőségét

II.2) A közbeszerzés ismertetése !"
II.2.1) Elnevezés: "- Motivációs csomagok —- LP5 műszaki cikkek

Rész száma; I

II.2.2) További CPV-kód(ok): ?

Fő CPV-kód: !
39220000-0 [Konyhai felszerelés, háztartási cikkek és élelmezési kellékek

39700000-9
39721100-3

Háztartási készülékek.
Háztartási főzőberendezések.

Kiegészítő CPV-kód: "(I JI]
H.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

! HUIO1 A teljesítés helye: Budapest VIII. kerület

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
INettó keretösszeg:-19.685.039 Ft
IA megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

A meghatározott mennyiségek becslésen és az ügyfelek megkérdezésén alapul. A becsült mennyiséghez képest eltérés adódhat az!
igények változásának következtében. Emiatt lehetséges, hogy egy-egy termékből több, vagy kevesebb kerül megrendelésre.
Megnevezés

vb

Hűtőszekrény (Kombinált)

70

Mikrohullámú sütő

70

Gáztűzhely

50

Villanytűzhely

30

Mosó és szárítógép

50

Mosógép előltöltős

15

Mosógép felültöltős

15

Szárítógép

30

Vasaló

40

Olvasólámpa

50

Kenyérpirító

47

Vízforraló

50

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont
2. A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása egész hónapokban
hónap)). . súlyszám: 10

megadva (minimum

0, maximum

Megnevezés: Súlyszám:
O Költség szempont — Megnevezés: / Súlyszám: 129
XÁr szempont — Megnevezés 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 90 2

H.2.6) Becsült érték: "

Érték ÁFA nélkül: ( ] Pénznem: [1 JI]
kkeretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: ( ] vagy napban: []
vagy Kezdés:( sikeresen lezárult közbeszerzési eljárást követően ) / Befejezés: (2021. június 30.)
A szerződés meghosszabbítható x igen O nem A meghosszabbítás leírása:
Szerződés időtartama 2021. június 30-ig. Ezen szerződéses időtartam a lejárat előtt akkor szűnik meg, ha a nettó keretösszeg kimerül.
lAjánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ezen időszak alatt a nettó keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján egyoldalú nyilatkozattal a szerződés időtartamát meghosszabbíthatja a nettó keretösszeg kimerüléséig,
forrást biztosító VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázat megvalósítási határidejéig (lezárásáig).
1I.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárás kivételével)
IA gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): ( ]

vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: ? []
IA jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok;
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) O igen X nem

1I.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók O igen X nem Opciók leírása:
11.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
IL] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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IA közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen O nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projekt
1I.2.13) Fovábbi információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
TII.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása: - 6.000 karakter
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és g) pontjának hatálya alá tartozik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - 6.000 karakter
lAjánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági

követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek

benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel hiánypótlásra. Irányadó még a
114/A. § (2) — (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
JAjánlattevő vonatkozásában:
lAjánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot;
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap
benyújtásával.
jAlvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és g) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés gy-k) m) és g) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. [7. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be,

feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.

Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
lAjánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat

részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta
a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az
ajánlat részeként benyújtani.
IA nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Kr. 1. § (7) — (8) bekezdésekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

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

71.

IH.I.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

lAjánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely

Az alkalmasság minimumkövetelményeti):

során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági
követelmények
tekintetében
a
közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az
ajánlatukban — kötelesek
benyújtani,
azaz
Ajánlatkérő
valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és
szólítja fel hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) — (6)
bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69.
§ (29-(9) bekezdés, valamint a 14. § (2) bekezdés.
Az
alkalmasság
megítéléséhez
megkövetelt igazolási mód:

szükséges

adatok

és

aj

zs

MI.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább
jAjánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely
során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági 200 db műszaki cikk (háztartási kis és nagygép) eladásának és /vagy
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban szállításának teljesítésével.
meghatározott
igazolásokat
ajánlattevők
az
ajánlatukbani
jánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt
kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevől
d
on belül teljesítettnek, melyek teljesítési dátuma a felhívás
ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel hiánypótlásra.
feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik és
Irányadó még a il4/A.
§ (2) -— (6) bekezdései.
Nem
legfeljebb hat éven belül került megkezdésre. Az ajánlatké:
alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés,
lehetővé teszi, hogy a fenti alkalmassági követelményeknek történő
valamint a 114. § (2) bekezdés
megfelelését legfeljebb 3 szerződés teljesítésével igazolja az
M/1I MI Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2
ajánlattevő
(1) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az eljárást A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a
megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásáti referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
megelőző hat éven belül (72 hónapon belül) megkezdett al szerződés részteljesítéseként valósult meg.
közbeszerzés
tárgya
szerinti,
legjelentősebb
szállításainak
ismertetésével az alábbi módon.
AA Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös
AA referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági
iminimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevői
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél

által

adott

igazolással

lehet

igazolni.

Az

igazolás(ok)

időpontja,

átadás-átvétel

tartalmazzák legalább a következő adatokat:
sa teljesítés ideje (kezdő
időpontja) és helye,

és befejező

sa szerződést kötő másik fél neve és székhelye
"a korábbi teljesítés tárgya, mennyisége,
stovábbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknaki
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette,
úgy a referenciaigazolásbólínyilatkozatból egyértelműen ki kel!
derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK 3

év teljesítéseinek igazolását írja elő, AK a vizsgált időszak alatti
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett eladásokat
(szállításokat) veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként

elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelménybeni
foglalt
eredmény
vagy — tevékenység
részteljesítéseként valósult meg.

— a —

szerződési

A Kbt. 69. § (Ila) alapján az alkalmassági követelmények
vonatkozásában nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás
benyújtása, amelyet AK részére a gazdasági szereplői
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton
már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról. hogyi
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembel
venni a bírálat során.
Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítésé
az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság
mindazon
tulajdonosai bemutathatják,
akik a teljesítésben

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint
kell eljárni.

ténylegesen részt vettek — részvétel
projekttársaság időközben megszűnt.
A

Kbt.

65.

alkalmassági

§

(6)

bekezdésében

feltélel esetében

mértékéig-,
foglaltak

akkor is, ha al

alapján

az

közös ajánlattevők esetében

M.1.

azi

együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülüki
egy fele! meg.

Az M.lalkalmassági minimumkövetelmények esetében a Kbt.
65.
§
(7)
bekezdése
szerim
az
előírt
alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagyi
személy kapacitására támaszkodva ís megfelelhetnek, a közöttüki
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és azj
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon
alkalmassági
követelményt
vagy
követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezeti

erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az M.l. alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében azi
ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az előírt alkalmassági
követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben
csatolni
kell
a részvételi
jelentkezésben
a kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását
tartalmazói

okiratát,

amely

alátámasztja,

hogy

szükséges erőforrások rendelkezésre
teljesítésének időtartama alatt.

a szerződés
állnak

majd

teljesítéséhez;
a szerződési

HI1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
AA szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

HI.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[]A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos

helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

IL ]A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
I..]J A szerződés a Kbt, 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IHI.1.6) A szerződés biztosítékai: ?
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Nyertes Ajánlattevőt, amennyiben a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be - amennyiben azért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja az adott megrendelésre vonatkozó szerződési

szerinti, ÁFA

nélkül számított ellenszolgáltatás (vételár). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 194 al

kötbéralapra vetítetten. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult az adott megrendeléstől azonnali hatállyal
felmondani/ attól elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett az adott megrendelés tekintetében.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§). ha olyan okból, amiért felelős aj
szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés esetén az adott megrendelés teljes nettój
ellenszolgáltatás (vételár) 2596-a. Amennyiben 3 megrendelés meghíúsulását kell megállapítani AK jogosult a keretmegállapodási
felmondására és a teljes vételár 2599-ának megfelelő meghiúsulási mértékű kötbér érvényesítésére.
Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a AT köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul

eleget tenni. Amennyiben a ÁT a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi — indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott

kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a AT részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek.
feltételeinek teljesülése esetén. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igényeki
érvényesítésének lehetőségét.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti AT-ta teljesítés alól. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési
kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli

meg.

Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására az átadás-átvételt követő naptól számítva kötelezően

hónap, valamint megajánlása

12]

szerinti időtartam (plusz hónap) jótállási köteles vállalni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeki

részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

6; ;
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A szerződés a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú pályázat keretében biztosított támogatásból,
mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 "4-a. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

történik.

A

támogatási

A teljesítés során a megrendeléseket követően van lehetőség számlát kiállítani,
AK a vételárat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő
alkalmazásával a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; - a kifizetés pénzneme
a forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

THI.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet; ?
IAjánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló. sem közös ajánlattevők tekintetében.

IH.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek ?
EIT.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
IL] 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)

Nyilt eljárás

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

0 Nyílt eljárás

D Gyorsított eljárás

O Meghívásos eljárás

Indokolás:

0 Tárgyalásos eljárás

0 Meghívásos eljárás
[1] Gyorsított eljárás

O Versenypárbeszéd
0 Innovációs partnerség

Indokolás:

OTárgyalásos eljárás
[I] Gyorsított eljárás
Indokolás:
O Versenypárbeszéd

0 Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
4 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

O Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: ?[]
IL] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

W§

TA 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:

TV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
I..] 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)

TV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk ?
I.] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

iITovábbi információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel ?
IA hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: " [JEJTI

MI

E] (KÉ-számfévszám)

IFV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: (20207../...) Helyi idő: (....)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja

(részvételi felhívás esetében)
Dátum:

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

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
IAz időtartam hónapban: ( j vagy napban: [30] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

TV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: (2020.../...) Helyi idő: (..:..) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus
rendelet 15, §-a, valamint a Kbt. 68.§-a tartalmazza.

bontásának szabályait a 424/2017.

(XN.

19.) Korm.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk ?"
JAA közbeszerzés ismétlődő jellegű O igen X nem
IA további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ?

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
IX A megrendelés elektronikus úton történik
X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

IX A fizetés elektronikus úton történik

NM. 2

VI.3) További információk: "
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.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
(L.J 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:
IVI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
lAjánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja !
Rész száma: " [] Érték ÁFA nélkül:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2?
(] 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

0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a Vi.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

2

Az ajánlati ár vonatkozásában: fordított arányosítás
Többlet jótállás: egyenes arányosítás
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban,

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
[1 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer
jalkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) További információk:
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) található,
1.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésébeni

foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó;
megállapodását.

2.

Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.

3.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek;
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére),

c?

feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek]
ajánlatkérőhöz.
4.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével,
amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat,

5. : Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti alvállalkozókra, valamint a Kbt. 65. §
(7)

bekezdés

szerinti

kapacitásnyújtóra

vonatkozó

információk

ajánlatban

történő

feltüntetését.

A

nyilatkozatok nemleges tartalommal is csatolandók.
6.

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

7.

Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).

8.

Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be az eljárásba.

9. — Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
10.

A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

szóló

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12.

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Bartalis Irén, lajstromszáma: 00778
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhíváshoz kiadott közbeszerzési dokumentumokban
meghatározta az eszközökkel szemben elvárt minimumkövetelményeket, melyeknek formanyomtatványát
AK

a

kötelező

.xilsx

fájlban

benyújtaniuk

bocsátja

AT-k

rendelkezésére.

a minimumkövetelmények

Az

Ajánlattevőknek

alátámasztására

megajánlott termékek) részletes leírását, hogy abból a minimum

szakmai

szolgáló,

szakmai

ajánlatuk

részekénti

paraméterekről

aj

követelmények alátámasztása is mindeni

kétséget kizáróan megállapítható legyen. AK a szakmai ajánlat vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bek.) b)
pontja szerint jár el. Ha a megajánlott termék nem felel meg bármelyik előírt paraméternek, az az ajánlati
érvénytelenségét eredményezheti,
15. Ajánlatkérő az ajánlattevők
szigorúbban határozta meg.
16.

AK

a Kbt.

alkalmasságának

feltételeit a minősített

104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt.

ajánlattevők jegyzékéhez

képesti

105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti KM

megkötésére irányuló eljárást folytat le.
17.

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, Az ajánlati ár vonatkozásában: fordított arányosítás, Többleti

jótállás: egyenes arányosítás.
18. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 114/A §-ban foglaltakat.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

A

T

va

.59b

szükség szerinti számban ismételje meg
? adott esetben
$

ha az információ ismert

2

súlyszám helyett fontosság is megadható

2

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

eg

a
ma

2. MELLEK

ke
FS

0

Az Ajánlatkérő
felkérem,

hogy

(Budapest
az

ajánlati

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
felhívásban,

valamint

a

Önkormányzat)

közbeszerzési

nevében

ezennel

dokumentumokban

leírtak

szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (6) bekezdése értelmében Ajánlattételre csak olyan
gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben,

Ajánlatkérőkre vonatkozó információk:
Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Telefon: 436-1- 459-2527 E-mail

töthgy.ajözsefváros.
hu

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.
Telefon: t36- 20-589-3372

E-mail: horvath.agnesőjszszgyk.hu
Lebonyolító szervezet:

WIT Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. - Mozium Irodaház
Telefon: 136 17888931
Fax: 136 17896943
E-mail: witzrtowitzrt.hu
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartalis Irén
Lajstromszáma: 00778
Levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont
szerinti) közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt. 47. §
(2) bekezdés alapján.
Az eljárás tárgya:
,Motivációs csomagok - LP5 műszaki cikkek"
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

KK

90 . A

AA

s

E

Ajánlati felhívás az alábbi linken található:
httos://ekr.gov.hu

E

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító
felhívásban foglaltakat, az egyéb közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással
együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a
közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban:

Kbt.) szabályai szerint kerül sor, a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus

közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével.
1.3.

Az eljárási cselekmények
elektronikus gyakorlásának
közbeszerzés
részletes szabályairól szóló
424/2017.
(továbbiakban; EKR rendelet) rendelkezik, mely a Kbt.
mértékben eítérhet.

módjáról
az elektronikus
(XII. 19.)
Korm.
rendelet
rendelkezéseitől szükséges

1.4. Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció
szükséges, melynek ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (64-(9)
bekezdése tartalmazza.
1.5. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő
számára a munka
egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat,
sem

annak

részeit, vagy másolatait nem

lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és

az abban leírt szolgáltatások céljára.
1.6. A közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő
által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a kbt. 56. §,
valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül.
2.2.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő
valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR-en
keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR-ben, az EKR rendelet 11. § (5) bekezdés
figyelembevételével.
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AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK
3.1.

Az ajánlattevőnek a Kkbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan
figyelembevételével, az Ajánlatkérő és a jogszabályok által előírt kötelező okiratok,
dokumentumok,
nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban
együttesen: mellékletek)
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

3.2.

Ajánlattevő kötelezettségét képezi - a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
gondos áttanulmányozását követően - az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a
kiegészítő — (értelmező)
tájékoztatás- . kérésre
-adott
ajánlatkérői
válaszok
figyelembevétele.

3.3.

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

és

nyilatkozatok,

3.4. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított
felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtása pedig a felület, az erre a célra
létrehozott helyén az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.
3.5. Az EKR-ben benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a kbt. 41/A.
§-a, a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az EKR rendelet 11. § (4) , (9) és 12. §a tartalmazza.
3.6. Ajánlattevőnek az EKR-ben megjelölt
kitöltésével köteles benyújtani.

nyilatkozatokat az EKR-ben

létrehozott űrlapok

3.7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat
részét képező - nem EKR űrlapon benyújtandó - dokumentumokat .pdf formátumú
fájlban készítsék el, melyeket a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(lakjnak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult
személytek)től írásos felhatalmazást kaptak.
3.8. Ajánlattevőknek szakmai és kereskedelmi ajánlatukat szerkeszthető excel, valamint nem
szerkeszthető -pdf formátumban aláírva is kötelesek benyújtani.
3.9

Képviselet igazolása: Amennyiben az ajánlatban benyújtott dokumentumot nem olyan
személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a képviseletre, úgy a képviseletre
jogosult személytől származó, az adott eljárásban képviseleti jogosultságot biztosító (a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell az ajánlatban
benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

3.10. Az ajánlat módosítására a kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség.
3.11. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

kell

elektronikusan

3.12. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott
határidő közép európai helyi idő szerint értendő (CET)

A
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KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
4.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján.
4.2. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást, melynek
tartalmaznia szükséges az alábbi pontokat:
e — a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
e —

eljárni

(továbbá

a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

e — A meghatalmazásnak a kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján ki kell terjednie arra, hogy
a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

ÜZLETI TITOK VÉDELME
5.1.

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a kbt. 72. § szerinti
indokolásban az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával, elkülönített módon
elhelyezett, az üzleti títok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §. szerinti üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

5.2.

Az üzleti títok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának
szabályait a Kbt. 44. § és az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése tartalmazza.

részletes

5.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért,
amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített
módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat
is.
5.4 Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben üzleti titkot kíván ajánlata részeként
benyújtani, úgy az EKR-ben az , Nyilatkozat üzleti titokról" elnevezésű űrlapon szíveskedjen
nyilatkozni és az EKR-ben megadni az indokolást.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
6.1. Az ajánlatok

bontására

a megadott

időpontban

az EKR elektronikus felületén

kerül sor a

Kbt. 68. § rendelkezései és az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.
6.2. A Kbt. 68. § (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a kbt. 68. §
(4) bek

szerinti adatokat

az EKR

a bontás

időpontjától

kezdve

azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek
elérhetővé teszi.
6.3. Az ajánlattételi
irányadó.

határidő

vonatkozásában

a kbt.

52.

azonnal

elektronikusan

-

- az ajánlattevők részére

§-a és az EKR

rendelet

16.

§-a

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
7.1. Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 70-72., valamint a 114/A §-a alapján történik, figyelemmel a
Kbt. 81. § (5) bekezdésére.

ü

JN
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7.2. Az ajánlatok

bírálatát ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

7.3. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e
a
közbeszerzési
meghatározott feltételeknek.

dokumentumokban,

valamint

a

jogszabályokban

7.4. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e
olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
7.5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114/A. §
valamint a 114. § (2) bekezdéseit. Valamennyi
alkalmassági feltételeknek való megfelelést,
igazolnia kel! a jelen felhívásban foglaltaknak
ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el.

alapján a Kbt. 67.
ajánlattevőnek már
és az előírt kízáró
megfelelően, azaz

§ (1), a 69. § (2) - (9),
az ajánlatában az előírt
okok fenn nem állását
ajánlatkérő valamennyi

7.6. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét,
valamint
az
nyilatkozatok,
igazolások
felvilágosítást kér.

ajánlatokban
tartalmának

található,
.tisztázása

nem
egyértelmű
érdekében
az

kijelentések,
ajánlattevőktől

8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Értékelési szempont: a 2015. évi CXLIII. törvény szerint a 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

0-100

90

A kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli ] 0-100
itöbblet jótállás
vállalása
egész
hónapokban
megadva (minimum 0, maximum 12 hónap
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Ha több ajánlatnak azonos az alábbiak szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely alacsonyabb összegű megajánlást tartalmaz. Az
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e
módszerrel sem határozható meg.
A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tar-talmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb
szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával
azonos (100 pont) számú pontot ad.
A pontszámok kiszámításának módszerei:
Az 1. értékelési részszempont (Nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Y

d

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítással történik.

tartalmazó
arányosan

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P — (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) § P min

ahol:
Pp:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Alegjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti
tar-talmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az
értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a
legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. Ha e módszer
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes-jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot
fog használni a pontszámítás során).
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A
nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmaz minden járulékos költséget, függetlenül
annak formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a
szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek
minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Az Ajánlattevők csak
magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez
lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki
átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.

Ajánlattevőnek . ajánlata
részeként
az értékelési
szempont
esetében
tett vállalás
alátámasztására szolgáló kereskedelmi ajánlatot is szükséges benyújtani (kereskedelmi ajánlat
fül)
2. értékelési részszempont -többlet jótállás időtartama
Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó (tehát a
legmagasabb értéket megajánló) ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési
Hatóság út-mutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti egyenes
arányosítás módszere tartalmazza. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla), 0 hónap
többlet jótállás vállalása esetén.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P — (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax - Pmin) § Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (Amennyiben ezen érték magasabb, mint
1.2, úgy Ajánlatkérő a továbbiakban is a , 12" értékkel számol)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartaimi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot
eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során). Pontazonosság esetén ajánlatkérő addig a tizedesjegyig kerekít, ahol már
különbség tapasztalható az ajánlatok között. Ebben az esetben
minden ajánlat
vonatkozásában alkalmazandó a különbséget eredményező tizedesjegyig történő kerekítés.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 12
hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad.
Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos, mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja, azonban ha a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0
hónap megajánlást tartalmaz, úgy a 2. értékelési részszempont vonatkozásában minden
ajánlattevő 0 pontot kap.
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlattevő a megajánlását egész hónapban
adja meg.

Ajánlatkérő
értékeli.

9.

a jótállás

vonatkozásában

a

minimális

12

hónapon

felüli többlet

vállalást

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK

9.1.

A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott
adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

9.2.

A kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a kbt. 73. § (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön
információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban
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feltüntetett információk
követelményeknek.

nem

mondanak-e

ellent

a

Kbt.

Országos illetékességű szervezetek
Munkajogi:
Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: 436 (80) 204-292;

Fax: 4.36 (1) 795-0884

4-36 (1) 896-3002

Emait: munkavedelmi-foo.Opm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat;
munkavedelem-info(ongm.gov.hu

Ingyenes (zöld) telefonszáma: 436 (80) 204-292
Pénzügyminisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: --36 (1) 896-2902

Fax: 436 (1) 795-0880

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo(opm.gov.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.

tel: 436 (1) 428-5100

fax: 436 (1) 428-5509
e-mail:

nav

kozpontéonav.gov.hu

Környezetvédelmi:
Agrárminisztérium

Környezetügyért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon: 436 (1) 795 2000

Telefax: --36 (1) 795 0200
E-mail: infogofm.gov.hu

Szociális:

73.

§ (4)

bekezdés

szerinti

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: -4-36 (1) 795 1860
E-mail: ugyfelszolgalatdemmi.gov.hu
Budapest
Munkajogi:

Budapest Főváros Kormányhivatala HI. Kerületi Járási Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály,
Mv. és Mu. Hatósági és Behajtási Osztály

1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 436 (1) 323-3600
fax: 436 (1) 323-3602
Email: munkaugyi.ellenorzesédmvmu.bíkh.gov.hu, munkavedelem munkaugy mv
mu.bfkh.gov.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.

tel: 436 (1) 428-5100
fax: 36 (1) 428-5509

e-mail: nav. kozpontánav.gov.hu

Környezetvédelmi:
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
Főosztály; Környezetvédelmi és Ügyviteli Osztály

és

Természetvédelmi

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
tel: 436 (1) 224-9100
e-mail: orszagoszoldhatosag€pest.gov.hu

Szociális:
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály;
Szociális és Gyámügyi Osztály
1035 Budapest, Váradi utca 15.

Tel.: 436 (1) 896-0468

Telefax: 4-36 (1) 237-4879
E-mail: gyamhivatal.budapestÖbfkh.gov.hu

10.

Üzemszünet, üzemzavar

10.1. Az üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet 22. §-a rendelkezik.
10.2. Az üzemzavar esetén a kbt. 41/C. § (1) bekezdés f) pontja, a Kbt. 52. § (4) bekezdés c)
pontja és a kbt. 55. § (2)-((3) bekezdése is irányadó.
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11. Tájékoztatás és kitöltési segédlet a kereskedelmi ajánlat kitöltésével kapcsolatban
Ajántlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhíváshoz kiadott közbeszerzési
dokumentumokban kiadott excel táblában határozta meg a termékekkel szemben elvárt
minimumkövetelményeket.
Az
Ajánlattevőknek
kötelező
benyújtaniuk
a
minimumkövetelmények (kitöltött excel) és az értékelési szempont esetében tett vállalás
alátámasztására

szolgáló

(szakmai

ajánlat

,fül")

részletes

adatlapját

úgy,

hogy

abból

a

minimum követelmények és az értékelési szempont esetében tett vállalás alátámasztása ís
minden kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Ajánlattevő szerkeszthető (EXCEL), valamint nem szerkeszthető, pdf formátumban, aláírva
is köteles benyújtani szakmai ajánlatát.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai
ajánlatot kell benyújtania. (szakmai ajánlat fül")
A szakmai ajánlat részeként a részletes táblázatban szükséges kitölteni a ,Megajánlott
termék leírása" oszlopot, amelyből a specifikációban meghatározott paramétereknek való

megfelelésük,

továbbá

az értékelési

részszempontra

tett megajánlásuk

egyértelműen

megállapítható.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat vonatkozásában a kbt. 71. § (8) bek.) b) pontja szerint jár el.
Ha a megajánlott termék nem felel meg bármelyik előírt paraméternek, az az ajánlat
érvénytelenségét eredményezheti.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként benyújtott Excel táblázat kitöltése során meg kell adnia
az Ajánlattevő által megajánlott termék nevét, leírását (típusát, gyártóját), valamint a
származási helyét, valamint a megajánlott termék paramétereit, olyan részletességgel, hogy
abból az Ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek való megfelelés minden kétséget
kizáróan megállapítható legyen.
Gyártó alatt Ajánlatkérő a következő fogalmat érti: az a természetes vagy jogi személy, aki a
terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy
gyártat, vagy forgalmaz.
Termék alatt Ajánlatkérő a következő fogalmat érti: a gyártó
megnevezés, mely feltüntetésre kerül a termék csomagolásán.

által a terméknek

rendelt

Műszaki paraméterek megadása során (megajánlott termékek leírása) ajánlattevőnek
figyelembe
kell
venni
Ajánlatkérő
által
a
termékkel
szemben
meghatározott
minimumkövetelményeket,
amennyiben
Ajánlatkérő
ilyet
a
termék
leírásnál
minimumkövetelményként meghatározott. Amennyiben Ajánlatkérő ilyet nem határozott
meg, kérjük a cellát szabadon hagyni.
A származási hely vonatkozásában Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 74.
§

(3)

bekezdés

rendelkezéseire,

a

megajánlott

termék

származását

a

hivatkozott

jogszabályi rendelkezésnek megfelelően kell megadni.

c

4.

er

ak

te] TS ,

A megajánlott termék színével kapcsolatosan Ajánlatkérő elvárást nem támaszt, így
bármilyen színű termék megajánlható. Amennyiben Ajánlattevő ugyanazon az áron több
színben is tudja az adott terméket szállítani, úgy kérjük valamennyi elérhető színt
feltüntetni. Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti, hogy amennyiben az Ajánlattevő ugyanazon
terméket eltérő színekben is tudja szállítani, az nem minősül többváltozatú ajánlatnak.

KERETMEGÁLLAPODÁS
műszaki cikkek adásvétele tárgyban
Amely létrejött egyrészről
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.
adószám: 15791454-2-42

képviseli: Takács Gábor intézményvezető helyettes

mint Vevő(a továbbiakban: "Vevő")

másrészről
székhely:
adószám: ..

bankszámlaszám: ..
cégjegyzékszám:
képviseli:
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó, Vevő és Eladó együtt a továbbiakban; Felek, vagy külön Fél)
között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

Előzmények

1.1 . A Felek rögzítik, hogy Vevő helyett a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti
(Kbt. 112. §), nyílt eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le, , Motivációs
csomagok — £LP5 műszaki cikkek" tárgyban, amely eljárásban Vevő, mint Ajánlatkérő
részajánlattételi lehetőséget nem határozott meg. Az eljárást megindító felhívás 2020..... napján
jelent meg az Közbeszerzési Értesítőben a ............ számon.
1.2. Eladó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró
okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó
ajánlatnak minősült.
1.3. Figyelemmel arra, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő Eladó ajánlatát fogadta
el a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként, ezért Vevő, mint a szerződés megkötésére
jogosult és Eladó a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül Keretmegállapodást (a továbbiakban:
Keretmegállapodás) kötnek egymással, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltakra. Vevő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1)
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
1.4. A lefolytatott Keretmegállapodásos eljárás alapján részenként 1 nyertes ajánlattevővel kerül sor
jelen Keretmegállapodás megkötésére, a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja szerint.

2.

A Keretmegállapodás tárgya, mennyisége:
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2.1. 4. A jelen Keretmegállapodás tárgya az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki cikkek
adásvétele (továbbiakban együttesen termék vagy termékek).
2.2. A Keretmegállapodás tárgya szerinti becsült alapmennyiség melléklet szerint.

.......................

a Felek legfeljebb 19.685.039
-Ft--Áfa, azaz tizenkilencmillió2.3. A Keretmegállapodást
hatszáznyolcvanötezer-harminckilenc forintsáfa össz-ellenérték (vételár) vonatkozásában kötik.
Felek rögzítik, hogy Vevő jelen Keretmegállapodás megkötésével nem vállal megrendelési
kötelezettséget meghatározott Keretösszegmérték vonatkozásában. Eladó rögzíti, hogy ajánlata
megtételekor a fentiekkel teljes körben tisztában volt, és ajánlatát a fentiek figyelembevételével
tette meg. Ennek okán Eladó már jelen okirat aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul
lemond arról, hogy a Keretösszeg ki nem merítése okán (legyen az bármely mértékű) a Vevővel
és/vagy Ajánlatkérővel szemben bármilyen fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
2.4. Vevő kijelenti, hogy a fentiek figyelembevételével a szükséges fedezettel VEKOP-6.2.1-15-201600013 projektben rendelkezésre álló forrásból rendelkezik.
2.5. Felek megállapodnak jelen Keretmegállapodás vonatkozásában abban, hogy az ajánlatban
esetlegesen konkrétan megajánlott termék helyett (a termék gyártásának megszűnése, a
márkanév, kiszerelés megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy jobb
jellemzőkkel bíró termék vonatkozásában élhet megrendeléssel a Vevő, amennyiben a
termékváltás szükségességét az Eladó a Vevő felé előzetesen a jelen pont szabályai szerint
jelezte és ehhez a Vevő előzetesen hozzájárul. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az
eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az
Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja
(gyártmánylappal vagy más alkalmas módon), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői
megfelelnek az ajánlatában meghatározottaknak. Ezen esetben a Felek a Kbt. 141.§ -ában
foglaltak szerint járnak el azzal, hogy ez nem eredményezi a hatályos egységár változását. A
Keretmegállapodás módosulásának időpontja az eladói bejelentés Vevő általi jóváhagyásának
napja.
és
Eladó
között
a
megrendelés
teljesítésére
vonatkozó
kötelezettség
2.6. Vevő
Keretmegállapodásos eljárás 2. szakasza alapján, a közvetlen megrendelés megtételével
visszaigazolásával keletkezik, amely alapján az adott egyedi szerződés létrejön.

a
és

2.7. Feleket tájékoztatási kötelezettség terheli, ha olyan tényről, körülményről stb. szereznek
tudomást, mely jelen Keretmegállapodás fenntartását, vagy az alapján a közbeszerzés
megvalósítására
vonatkozó
szerződés
létrejöttét vagy teljesítését
lehetetlenné,
vagy
számottevően nehezebbé teszi. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely
a szankciós felmondás jogának gyakorlására teremt jogalapot a sérelmet szenvedett fél javára.

3.
3.1.

Felek jogai és kötelezettségei
Vevő szolgáltatása

3.1.1. Vevő köteles a Keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat,
feltételeket Eladó részére biztosítani. Vevő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely
Eladó teljesítését elősegíti.
3.1.2. Vevő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és a vételárat megfizetni.
3.1.3. Vevő kötelezettséget válla! arra, hogy a jelen Keretmegállapodás hatálya alá tartozó műszaki
cikkek megrendelésénél az Eladónak megrendelést (közvetlen megrendelés) küld. Ennek
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Keretmegállapodás felmondására
(szankciós felmondás) teremt jogalapot az Eladó részére, kivéve a Kbt. 104.§ (7) bekezdés
alkalmazásának esetét.
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3.1.4. Vevő a Kbt. 105.§ (1)
elektronikusan — teheti

bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelését írásban -—
meg. A megrendelésnek tartalmaznia kell, ha hosszabb időtávra

vonatkozik a rendelés, akkor a részteljesítések pontos

idejét és helyét; valamint a termékek

megjelölését és az érintett mennyiségeket is.
3.2. Eladó szolgáltatása
3.2.1. Eladó köteles az ajánlatában foglaltak szerinti és a Keretmegállapodás mellékletét képező
Közbeszerzési Műszaki Leírásban szereplő termékeket, az abban meghatározott feltételek
szerint átadni, illetve teljesíteni.
3.2.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a közvetlen megrendelést haladéktalanul (de legfeljebb
12 órán belül) visszaigazolja. A visszaigazolás a megrendelés teljes terjedelemben való
elfogadásának minősül, amely a teljesítésre vonatkozóan a szerződéses jogviszonyt a felek
között létrehozza. Ennek Eladó okán történő elmaradása súlyos szerződésszegésnek
tekintendő, amely a Keretmegállapodás felmondására (szankciós felmondás) teremt jogalapot
a Vevő részére, továbbá feljogosítja a Vevőt, hogy az érintett megrendelésben foglalt
termékeket más forrásból szerezze be, amely okán az Eladó a Vevő felé semmiféle igényt nem
támaszthat.
3.2.3. Amennyiben valamely adatot a megrendelés nem, vagy nem megfelelően tartalmaz és a
hiányzó vagy pontatlan adatok a Keretmegállapodásból vagy mellékleteiből megállapíthatóak,
akkor Eladó ezek szerint köteles a megrendelést visszaigazolni és teljesíteni. Amennyiben a
megrendelés a fentiek ellenére is hiányos, vagy értelmezhetetlen, az Eladó köteles ezt
haladéktalanul a fenti időtartamon belül jelezni.
3.2.4. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket átadni. A
termékek meg kell, hogy feleljenek a magyar szabványoknak, tartalmazniuk keli az Európai
Uniós
előírásokat.
A megajánlott termékeknek
I. osztályúnak
kell lenniük, és a
Keretmegállapodás fennállása alatt folyamatosan meg kell, hogy feleljenek Közbeszerzési
Műszaki Leírásban meghatározott mennyiségi és szakmai specifikációknak.
3.2.5. Eladó köteles - valamennyi termékcsoport tekintetében - kizárólag olyan terméket átadni,
amely azonnali felhasználásra alkalmas, és az általános köznapi értelemben kifogástalan
állapotúnak minősül.
köteles
gondoskodni
a termékek
megfelelő
sérülésmentes
csomagolásáról.
3.2.6. Eladó
Megfelelőnek az a csomagolás tekinthető, amely megakadályozza a sérülést, károsodást,
időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat, valamint megfelel a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
3.2.7.

Az eltérő tartalommal tett visszaigazolás — amennyiben
nem felel meg a jelen
Keretmegállapodásnak és a megrendelésnek, Keretmegállapodás és megrendelés ütközése
esetén az érintett kérdésben a Keretmegállapodásnak — az Eladó részéről visszautasításnak
minősül, kivéve, ha jelen Keretmegállapodás eltérően rendelkezik.

3.2.8. Nem minősül visszautasításnak, ha a megrendelés vételét követő 72 órán belül az Eladó
részletesen tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelés milyen okból nem felel meg a
Keretmegállapodásnak. Ezen esetben a Vevő új megrendelést küld.
3.2.9. Eladó csak törvényes, a vonatkozó jogszabályoknak
termékeket, melyet Vevő kérésére igazolnia kell.

megfelelő

forrásból

szerezheti

be

a

3.2.10. A teljesítés akkor történik meg, amikor a termékeket a Vevő teljes körben átvette, Eddig az
időpontig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik azzal, hogy az független attól, hogy
az adott termék hol található. A tulajdonszerzés időpontja a Minőségi átvétel időpontja.
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3.3. Eladó kötelezettsége a Keretmegállapodás közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő
szállítása (értve ez alatt a fuvarozást/fuvaroztatást) és átadása, valamint Vevő birtokába és
tulajdonába adása, továbbá a jelen Keretmegállapodásban foglalt egyéb kötelezettségek
(különösen: összeszerelés, telepítés, üzembe helyezés, betanítás) teljesítése.
4.
4.1.

AKeretmegállapodás hatálya:
A Keretmegállapodás mindkét fél általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontokban történő
aláírás esetén a későbbi napon lép hatályba.
A Felek a Keretmegállapodást annak hatálybalépésétől számítva 2021. szeptember 28-áig,
határozott időtartamra kötik azzal, hogy a fenti időtartam lejárata előtt akkor szűnik meg a
Keretmegállapodás, ha a Keretösszeg kimerül (értve ez alatt az azt eredményező egyedi
szerződés teljesítését).

4.2.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben ezen időszak alatt Keretösszeg nem
merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Vevő egyoldalú jognyilatkozattal
Keretmegállapodás
időtartalmát
meghosszabbíthatja
a Keretösszeg
kimerüléséig,
de
legkésőbb a forrást biztosító VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázat megvalósítási határidejéig
(lezárásáig).

4.3.

Eladó előteljesítésre, Vevővel történő egyeztetés alapján, jogosult.

5.

A közbeszerzés megvalósítására vonatkozó egyedi szerződések (megrendelések) lényegi szabályai

5.1. Az egyedi szerződések tárgya
5.1.1. Felek
megállapodnak,
hogy
jelen
Keretmegállapodásuk
és
az
egyedi
megrendelések/visszaigazolások okán létrejött szerződések alapján az Eladó a Vevő részére a
közbeszerzési eljárás iratanyaga, a jelen Keretmegállapodás és a hatályos jogszabályoknak
megfelelően eladja, Vevő megvásárolja a Vevő által konkrét megrendelésekben meghatározott
fajtájú, — és — mennyiségű, — a
jogszabályoknak, — szabványoknak
továbbá
jelen
Keretmegállapodásnak megfelelő termékeket,
5.1.2. A megrendelést legkésőbb a 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint lehet megadni.
5.1.3. Felek rögzítik, hogy a teljesítés egyes részekre vonatkozó egyes -— jelen Keretmegállapodás
törzsszövegében nem rögzített — részletszabályait jelen Keretmegállapodás 1. sz. melléklete
(Műszaki leírás) tartalmazza.
5.2. Az egyedi szerződések teljesítési ideje
5.2.1. A teljesítési határidő vonatkozásában rögzítik, hogy a teljesítési határidő a megrendelésben
ekként meghatározott időpont, továbbá a teljesítés napján az adott termékköre az 1. sz.
mellékletben meghatározott napi teljesítési időszak (kiszállítási időpont) végső időpontja. Vevő
kifejezetten rögzíti, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott vonatkozó kiszállítási időpont
kezdő időpontja előtt nem tudja a termékeket átvenni,
5.2.2. Eladó köteles a Vevő igényeit folyamatosan, jelen Keretmegállapodásban és a megrendelések
alapján létrejövő egyedi szerződésekben foglaltaknak megfelelően kielégíteni.
5.3. A Termékekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás
átvétel) alá vonja. A Termékekre vonatkozó átadás-átvételi
Műszaki Leírásban meghatározott minden termékre.

eljárás szabályai

kiterjednek

5.3.2. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzése kiterjed
s

az átadás körülményeire

e — a minőségi tanúsításokra

"

Vu,

a

s

a megfelelő csomagolása

s.

aszavatossági időre.

5.3.3. Eladó a termékekhez szállítólevelet mellékel, amelyen fel kell tüntetni a termékek minőségmegőrzési idejét, a termék egyedi szerződés szerinti megnevezését, illetve a vonatkozó
jogszabályokban foglalt egyéb adatokat.
5.3.4. Eladó kizárólag olyan termékkel teljesíthet, amely a gyártótól történő átvételtől a Vevőnek
amelyet Eladó igazolni köteles.
szerződésszegésnek minősül.

Az eljárások

megsértése,

5.3.5. Vevő
a
származási
bizonyítvánnyal
nem
Keretmegállapodásban meghatározott minőségi
átvételét megtagadhatja.

az igazolások elmaradása

igazolt
származású,
követelményeknek nem

súlyos

illetve
a
jelen
megfelelő termék

5.3.6. Az átadás-átvétel során Vevő a termékeket darabszám/mennyíség alapján veszi át, és elvégzi
mindazokat a vizsgálatokat, amelyek annak megállapítására szolgálnak, hogy a termék
alkalmas a Keretmegállapodásban, az egyedi szerződésben és a jogszabályokban előírt
feltételeknek, amelynek tényét, valamint annak eredményét a szállítólevélen rögzíti. Az eljárás
eredménye, azaz a szállítólevél minősítése lehet , Hibátlan" vagy , Hibás/hiányos".
5.3.7. A minőségi vagy mennyiségi eltérésekről (hibás/hiányos) Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy
az eltéréseket a szállítólevélen rögzítik. Az eltérésekről Vevő soron kívül értesíti Eladót.
5.3.8. Az adott Megrendelés sikeres (Hibátlan) átadás-átvételi eljárásának feltétele, hogy Eladó a
minőségi vagy mennyiségi eltéréseket — az erről szóló tájékoztatás kézhez vételét követő — 72
órán belül javítja, a javítás tényét jelenti a Vevőnek és az adott terméket átvételre felajánlja.
Amennyiben a Vevő hiba kijavítását nem fogadja el, vagy újabb hibát állapít meg úgy Eladó
ennek a hibátk)nak a kijavítását az elvárható legrövidebb időn belül köteles megkezdeni, és a
Terméket átvételre felajánlani.
5.3.9. A sikeres (Hibátlan) átadás- átvételi eljárás tényét a Felek a szállítólevélen rögzítik.
5.3.10. A tulajdonszerzés időpontja a Hibátlan minősítésű szállítólevél aláírásának időpontja.
5.3.11. Amennyiben az átadáshoz jogszabály, gyártó előírás, valamint a szakmai szokások szerint
csomagolási eszköz (göngyöleg) szükséges, azt Eladó saját költségén köteles biztosítani.
5.4. Teljesítés igazolása
5.4.1. Vevő köteles Eladó teljesítésének elismeréséről! szóló átvételi eljárások eredményét tartalmazó
szállítólevelek aláírását követő 5 munkanapon belül nyilatkozni, illetve a teljesítés elismerése
esetén a teljesítési igazolást kiadni. A teljesítés igazolás kiadásának feltétele a Hibátlan
minősítésű szállítólevél kiadása.
5.4.2. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadása — olyan okból, amelyért Vevő felelős - késedelmesen
történik, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja között eltelt idő
fizetési késedelemnek minősül.
5.4.3. A teljesítési igazolás alapján Eladó jogosult a vonatkozó számláját kiállítani és Vevő részére
benyújtani. A szállítóleveleket és a számlákat termékcsoport és telephely szerinti bontásban
kell elkészíteni. A szállítóleveleket csatolni szükséges a számlákhoz.
5.44. A teljesítés igazolására Vevő részéről a JSzSzGyK — VEKOP projekt szakmai vezetője (a
szerződéskötés időpontjában: Horváth Ágnes), valamint a JSzSzGyK intéményvezetője, vagy
helyettese (a szerződéskötés időpontjában: Takács Gábor — int.vez. hely.) jogosult.
5.5. A fizetendő ellenérték, fizetési feltételek:

di

JT.

5.6. A termékek ellenértékét (összesített vételár) — amely magában foglal valamennyi, a felhívásban,
ill. jelen Keretmegállapodásban rögzített mennyiségre tekintettel a kötelezettségek ellátásának
ellenértékét,

valamint

a szállítási,

illetve valamennyi

felmerülő

költséget

- a felek

az

Eladó

ajánlata alapján az alábbi összegben állapítják meg:

NETTÓ leeeeeeeezeeeeeezérétéezé ééeerééneee Ft4-Áfa, azaz nettó ..................ssssssses forint rÁfa.
A termékek

ára tartalmazza

a kiszállítást, valamint az egyéb

műszaki cikkek telepítése, üzembe helyezése,

kötelezettségek

(különösen:

a

használatának bemutatása a felhasználó részére)

költségét az ajánlattevő részéről! Felhasználó: azon motivációs jutalomban

részesülő ügyfelek,

akiknek lakóhelyére a megrendelt termék kiszállításra kerül az eladó által. Az üzembe helyező
szakembert

az

időpontjában,

Eladó

köteles

biztosítani

maximum

de legfeljebb az azt követő

1 óra

24 órán

hosszú

időtartamra,

a kiszállítás

belül a motivációs termékben

részesülő

Az általános forgalmi adó összegét Eladó köteles a feltüntetett nettó árakra, mint vetítési alapra
kalkuláltan Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni,
A termékek nettó egységárait Eladó részletes ajánlata tartalmazza, amely a Keretmegállapodás 3.
sz. mellékletében található.
5.7. A Keretmegállapodás hatálya alatt az egységárak változtatásra
Megrendeléseket a megadott árakon köteles teljesíteni.
Eladó

a fentiek alapján további

jogcímen
csomagolási

nem

támaszthat,
eszköz

értéke

ellenszolgáltatás-fizetési

kivéve,
nem

ha
része

jelen
a

nincs

igényt Vevővel

Keretmegállapodás
termékek

árának,

lehetőség,
szemben

másként
így

a

Eladó

a

semmiféle

rendelkezik.

csomagolási

A

eszköz

kiszámlázására nincs lehetőség.
5.8. Felek rögzítik, hogy Vevő előleget nem biztosít,
követően 1 db számla benyújtására jogosult.

Eladó az egyes

megrendelések

teljesítését

5.9. Az ajánlattétel, a Keretmegállapodás, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme
magyar forint (HUF). Az ellenérték fedezete központi költségvetési forrásból áll rendelkezésre,
5.10.

A szerződés finanszírozása a Budapest — Józsefváros, Magdolna — Orczy negyed Szociális
Városrehabilitációs Program" című VEKOP — 6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projektek
költségvetéséből történik. Formája, utófinanszírozás, a támogatás intenzitása a projekt
elszámolható költségének 1090 ,000000096-a, Előleg igénylésére nincs lehetőség.

5.11.

Vevő a vételárat az igazolt Keretmegállapodásszerű teljesítést követően átutalással,
forintban (HUF), 30 napon betül teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdései, továbbá a Ptk.
6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint.

5.12.

A szállítólevélen és a számlán fel kell tűntetni a számla címzettjét (mint vevőt), székhelyét,
adószámát, ezen kívül ennek még tartalmaznia kell a teljesítés címét is. Az átutalási számlák
eredeti példányát a következő címre kell eljuttatni/postázni: 1089 Budapest, Kőris u. 35.

5.13.

Késedelmes

fizetés

esetén

Vevő,

Ptk.

6:155.

§

szerinti

időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön
szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.
5.14.

mértékű,

jogszabályban

és

a

késedelem

megállapítottak

Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen
Keretmegállapodásnak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Vevő általi kézhezvétele
keletkeztet.

5.15.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a
Vevő részére eljuttatni. A számlához a teljesítési igazolást és a szállítólevelet mellékelni kell.
Fizetés a Keretmegállapodásszerű teljesítést követően történik Vevő által aláírt teljesítést igazoló
okmány és Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott számla alapján.

5.16.

Eladó jelen Keretmegállapodásból eredő követelését — a Kbt.-ben foglalt feltételeken túl nem engedményezheti harmadik személyre. Eladó jelen Keretmegállapodás teljesítése során
előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

5.17.

Felek rögzítik, hogy kbt. 136. § (1)-(2) alapján Eladó
a)

nem

fizethet, illetve számolhat

el a Keretmegállapodás

teljesítésével összefüggésben

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b)

a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé teszi és a kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíti.

5.18.

6.

A
külföldi
adóilletőségű
Eladó
köteles
a
Keretmegállapodáshoz
arra
vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a Keretmegállapodás megerősítése

6.1. Késedelmi kötbér:
Eladó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a Megrendelés teljesítési
határidejét nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Vevőnek. A kötbér mértéke az
elmulasztott átadási határidőt követő naptól! számítva naponként az adott Megrendelés nettó
ellenértékének 1 96-a. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a Megrendeléstől
elállni, amely okán Eladó a Megrendelésre vonatkozó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz
kötelezett, amelynek mértéke az adott Megrendelés nettó ellenértékének 2596-a.
A jelen okirat 5.3.8 pontjában foglalt esetben a hiba kijavítása és a teljesítési határidő letelte
közötti idő, kötbérterhes időszak.
6.2. Meghiúsulási kötbér
Amennyiben olyan okból, amiért Eladó felelős (Ptk. 6:186. §) a Keretmegállapodás teljesedésbe
menése meghiúsul, köteles Eladó Vevőnek a meghiúsulási kötbért fizetni, amelynek összege a
6.1 pontban rögzített nettó összesített vételár 2596-a. Felek ilyennek tekintik különösen, ha
összesen 3 eseti Megrendelés meghiúsulását kell megállapítani.
A Keretmegállapodás meghiúsulása miatt érvényesítendő kötbér összegének megállapítása
során az eseti Megrendelések meghiúsulása esetén megfizetett kötbért be kell számítani.
6.3. Vevő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, amelynek Eladó köteles 8
naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Eladó a fenti irat kézhezvételét
követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem
menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt egyéb
beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér az Eladói számlába beszámítható.
6.4.A — kötbérigények
érvényesítése
vagy
annak
elmulasztása
nem
Keretmegállapodásszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

zárja

ki

a

6.5. A nem Keretmegállapodásszerű teljesítés Vevő álta! történő elfogadása nem jelent lemondást a
Keretmegállapodásszegésből eredő igényekről.

§

73. §

6.6. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
6.7. Kellékszavatosság
Eladót a Keretmegállapodás hibás/hiányos teljesítése vonatkozásában kellékszavatosság terheli,
amelynek alapján Eladó a Ptk. 6:159. §-a alapján köteles eleget tenni.

6.8. Jótállás
Az Eladó a nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra, azaz 12 hónap valamint .... hónap,
Összesen ..... hónapra vállal jótállást az általa átadott termékek és kapcsolódó szolgáltatások
vonatkozásában. Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó
egyéb
jogszabályok
rendelkezései
az
irányadók.
A jótállási
határidő
kezdetét
a
teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell
6.9. Eladó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen Keretmegállapodással kapcsolatosan az általa
okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Vevőre vagy harmadik személyekre hárul.
6.10.

Amennyiben Eladó teljesítésével kapcsolatban Vevő ellen per indul, Eladó — amennyiben erre
jogi lehetőség van - Vevő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Vevő
pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Vevő pernyertességét
egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult
a Vevőre,

6.11. — Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§-ában foglaltak
szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és
kényszertörtési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartásuk nincs. Eladó
vállalja, hogy amennyiben a fentiekben rögzített változás áll be, úgy arról a Vevőt 8 napon belül
írásban tájékoztatják. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Keretmegállapodást azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a fenti feltételek valamelyike bekövetkezik.

Együttműködés a teljesítés során:
. Felek a Keretmegállapodás teljesítésének elősegítése
jelölnek meg az alábbiak szerint. Felek vállalják, hogy
adataikban bekövetkező változásokról haladéktalanul
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felel.
változás nem minősül Keretmegállapodás módosításnak.

érdekében kapcsolattartó személyeket
a kapcsolattartók személyében, illetve
tájékoztatják egymást. A tájékoztatás
A kapcsolattartók személyében történt

7.2. A Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatban
7.2.1. A Vevő részéről, jognyilatkozattételre jogosult
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Takács Gábor, intézményvezető helyettes
-336-30/493-15-28
takacs.gaborOjszszgyk.hu

7.2.2. A Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

Farkas Irén

Telefonszám:

436-20/260-7833

E-mail cím:

farkas irenejszszgyk.hu

7.2.3. Eladó képviseletében jognyilatkozat tételére kizárólag a társaság cégjegyzésre
képviselői jogosultak. A Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatban az Eladó
szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy:

jogosult
részéről

Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

7.2.4. Szerződő Felek által elküldött értesítéseket a következő napokon kell közöltnek tekinteni:
e — személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az
adott félnél igazoltan átadják;
s

postai (tértivevényes, ajánlott, avagy egyéb könyvelt) küldemény esetén, amikor annak
kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal, hogy amennyiben a küldemény , ismeretlen",
,elköltözött", , nem vette" át vagy ,nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a másik Szerződő
Fél címéről, akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a küldeményt a posta visszafordította;

e — e-mail címre küldött levelet az elküldéstől
tudomásulvételt visszaigazoló e-mail napján.
7.2.5. Felek

rögzítik,

hogy

az

egymásnak

a fentiek

számított

szerint

második

megküldött

munkanapon

nyilatkozatokat

vagy

a

akkor

is

közöltnek tekintik, ha az azért nem jutott a másik Szerződő Fél tudomására, mert a kézbesítést

bármely módon megakadályozta (pl.: nem kereste, a megadott címen ismeretlen, ismeretlen
helyre költözött, az átvételt megtagadta, az elektronikus levelezőrendszerébe nem lépett be).
8.

Titoktartás:

illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb
8.1.1. Eladó alkalmazottjait,
közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Keretmegállapodás teljesítése során vagy
azzal összefüggésben tudomásukra jutott, birtokukba került, illetve más módon megismert
minden

olyan,

nem

nyilvánosan

hozzáférhető,

illetve nem

okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában,
hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.

közérdekű

amelynek

adat, terv, információ,

nyilvánosságra

hozatala

Vevő

8.1.2. A titoktartási kötelezettség a Keretmegállapodás megszűnésétől számított 3 (három) évig áll
fenn.

A

titoktartási

kötelezettségre

vonatkozó

rendelkezéseknek

Eladó

alkalmazottai,

alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása,
illetve a betartásának ellenőrzése Eladó kötelezettsége, illetve felelőssége. A jogosulatlan
nyilvánosságra
hozatalból származó
hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez
szükséges költségek — az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl — Eladót terhelik,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy
az adott helyzetben általában elvárható.
8.2.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Keretmegállapodással és Eladó tevékenységével
összefüggésben tudomásukra jutott mindennemű információ — függetlenül annak megjelenési
formájától — tekintetében lejárati határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli,
így azt Felek nem jogosultak harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé,
megismerhetővé tenni a Felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.3.

Eladó
tudomásul
veszi,
hogy
- az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján — a Vevő
rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a Keretmegállapodás hatálya
alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a Keretmegállapodásban rögzített
feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a hivatkozott jogszabály
adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Eladó továbbá köteles az egészségügyi és a

ős

a G

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseit ís betartani.
8.4.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget válla! továbbá azért, hogy a feladat
teljesítése során bármilyen módon tudomásukra jutott, illetve birtokába került adatot,
minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi hozzáférhetővé, azokat
titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használják fel a jelen
Keretmegállapodáson kívül eső, általuk folytatott tevékenység során. Tudomásul veszik, hogy
azokat kizárólag Vevő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik
személy részére.

8.5.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása
jelen Keretmegállapodás aláírásától 3 évig és a jelen Keretmegállapodás bármely módon
történő megszüntetése esetén is hatályban marad.

8.6.

Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a Vevő valamennyi, a
jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve sérelemdíját,
amennyiben a titoktartási kötelezettséget a szerződő fél, továbbá a jelen Keretmegállapodás
mellékleteként csatolt titoktartásra kötelezett szándékosan vagy gondatlanul megszegi.

8.7.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és büntetőjogi
jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti büntetőjogi és
polgári jogi szabályok szerint felel.

8.8.

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az Eladót kártalanítási kötelezettség terheli,
továbbá a Vevő jogosult azonnali hatállyal a Keretmegállapodást felmondani.

9.

Alvállalkozók

9.1. Eladó jogosult alvállalkozóík) (Ptk. szerint: közreműködőí[k)) igénybevételére. Az alvállalkozó
igénybevételénél a Kbt. és a Közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal
kötött szerződésekre Kbt. szabályai értelemszerűen irányadók.
9.2. Eladó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe
vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért ís felel, amik ezen
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
10. A Keretmegállapodás megszűnése, megszüntetése
10.1.

A Keretmegállapodás a 2.2 pontban foglalt teljes mennyiség megrendelésével, vagy a 4.1,
illetve 4.2 pontban foglalt időszak elteltével, vagy rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal
szűnik meg.

10.2.

A
Keretmegállapodás
teljesítés
előtti
megszüntetésére
a Ptk.
tulajdonátruházási
szerződésekre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével. Felek a nem
szerződésszegésre alapított elállás jogát kizárják.

10.3.

A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a Keretmegállapodástáól, ill. azt
felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen
Keretmegállapodásban súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy
mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások
bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.

10.4. — Súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha
a.

Eladó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben,
vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, vagy

b.

Eladó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy

1

c.

Eladó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy

gazdasági

társaságról

van

szó)

a

d.

Eladóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy

e.

Eladó jelen Keretmegállapodásban foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz
eleget, és emiatt a Keretmegállapodás feljogosítja Vevőt a felmondásra vagy az elállásra,
vagy

f.

amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét — kivéve, ha ahhoz más
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - Eladó megszegi, különösen a
Kbt. 136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének megsértése
esetén, vagy

g.

jogszabályon

vagy

jelen

Keretmegállapodáson

alapuló

titoktartási

kötelezettségét

megszegi, vagy

h.

Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy

í.

Eladó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy

j. . Eladó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy
k.

Eladó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

I. . az5.3.4 pontban foglaltak megsértése esetén10.5.

Eladó jogosult jelen Keretmegállapodástól való azonnali
Vevő — olyan okból, amelyért felelős —

hatályú elállásra/felmondásra,

a.

a szabályszerűen kiállított számlát -— felszólítás ellenére — sem fizeti meg, vagy

b.

egyébként Eladó tevékenységét
nélkül nem veszi át).

ha

lehetetlenné teszi (a megrendelt terméket alapos ok

10.6.

A Keretmegállapodás bármely jogcímen történő
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.

megszűnése

esetén

Eladó a megszűnésig

10.7.

Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő,
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú
felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg
kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt.
Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigorú határidő) nem lehetséges.

10.8.

Vevő jogosult és egyben köteles a Keretmegállapodást felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a.

.Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 2596-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

b.

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 2596-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

Ax

u4.

c.

10.9.

Ennek érdekében a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama
tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

alatt
143.

Eladó
§ (3)

Vevő a Keretmegállapodást felmondhatja, ha:
a.

feltétlenül szükséges a Keretmegállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b.

Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó szermélyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c.

az EUMSZ
258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése
miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a Keretmegállapodás nem semmis.

10.10.Vevő köteles a Keretmegállapodást felmondani,
elállni, ha a Keretmegállapodás
megkötését

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
követően jut tudomására,
hogy Eladó

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a

közbeszerzési eljárásból.
10.11.Vis

maiorra

körülmények
irányú írásos
amennyiben
amelyet a vis

Eladó

csak

akkor

hivatkozhat,

ha

írásban

értesíti

a Vevőt

—

amennyiben

a

lehetővé teszik — a vis maior tényéről és várható időtartamáról. Ha a Vevő egyéb
utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
az ésszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot,
maior esete nem gátol.

10.12.Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 (hatvan) napot,
Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatban jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek.

a

felek

a

11. A Keretmegállapodás tartalmának értelmezése, záró rendelkezések
11.1.

Jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai, különösen a
Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

11.2.

Felek
megállapodnak
abban,
hogy
Eladó
nem
Keretmegállapodás teljesítésével összefüggésben olyan
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének

11.3.

Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen Keretmegállapodásból eredő jogvitájuk
tekintetében kikötik a teljesítés helye szerinti illetékes Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

11.4.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Keretmegállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §)
teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás módosul az
alábbi esetekben:

fizethet,
illetve
számolhat
el a
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
nem megfelelő társaság tekintetében
csökkentésére alkalmasak.

a) — felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

b)

felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló szermnélyére vonatkozó adatok módosulása
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, amennyiben a Kbt. ezt nem
zárja ki.

11.5.

Felek rögzítik, hogy semmis a Keretmegállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy Eladót
mentesítsék
az olyan
szerződésszegés
(illetve
szerződésszegésbe
esés)
és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon
Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Keretmegállapodás
alapján Eladót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Eladó, hogy a kockázatokat felmérte és
azt a jelen Keretmegállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette.

11.6.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Keretmegállapodás bármely pontja
kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen Keretmegállapodás fentieket sértő rendelkezése
helyébe — minden további jogcselekmény, így különösen a Keretmegállapodás módosítása
nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési
dokumentumi rendelkezés kerül, Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Keretmegállapodás része és azt
szövegszerűen
a
Keretmegállapodás
nem
tartalmazza
(az
adott
rendelkezés
a
Keretmegállapodás részét képezi).

11.7.

Jelen Keretmegállapodás 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét
képezi (Vevő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a
döntések és döntéselőkészítő anyagok.

11.8.

A Keretmegállapodás a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra
tisztségviselőjének (Eladónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

11.9.

Jelen Keretmegállapodás az aláírásának napján — amennyiben
Keretmegállapodást, az utolsó aláírás napján — lép hatályba.

nem

jogosult

egy napon

vezető

írják alá a

12. Mellékletek
1.

számú melléklet: Műszaki leírás

2.

Eseti Megrendelés minta

3.

számú melléklet: Eladó ajánlata (részletes ár táblázat)

A Keretmegállapodást
akaratukkal mindenben

a felek áttanulmányozás

és értelmezés

után, mint szándékukkal és ügyleti

megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből

Vevőt 2 (kettő) példány illeti.

Takács Gábor
intézményvezető helyettes
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ képviseletében

képviseletében

Vevő

Eladó

Budapest,

mm

le

hee

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:
Szakmai ellenjegyzés:

A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése érelmében, ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján
megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus
űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus
másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus
űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő
azonban - a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésében rögzített kivétel esetén - nem követelheti meg
elektronikus aláírás alkalmazását.
A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése érelmében amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
A Kbt. 41/A. § (4) bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat
tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági
szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az
EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus
űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében
tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak
általa

elektronikusan

és

a

számára

megtett

rendelkezésre

nyilatkozatok

bocsátott

megfelelnek,

nyilatkozatoknak,

ez a szabály azonban

adatoknak
nem

az

érinti a

eh

m

közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Felolvasólap

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az űrlapon

Napa kh

jelölni, hogy , Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.")
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésről (nemleges tartalom esetén is);

8.

Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdésről (nemleges tartalom esetén is);

9.

Üzleti titok (adott esetben)

Az
ajánlatban
benyújtandó
egyéb
nyilatkozatokkal
kapcsolatban
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben,
Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek.

ajánlatkérő
valamint jelen

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL
Oldalszám
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR
űrlap kitöltésével

rendszerben

létrehozott

A 1.értékelési részszempont tekintetében szakmai ajánlat (Szakmai ajánlat.xis és
aláírt pdf formátumban)
A 1.értékelési részszempont tekintetében
ajánlat.xls és aláírt .pdf formátumban)
Ajánlati

nyilatkozat

a Kbt.

66.

§

(2)

kereskedelmi

bekezdése

alapján

ajánlat

(Kereskedelmi

- EKR

rendszerben

létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
űrlap kitöltésével

- EKR rendszerben

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást
szereplőről - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével

KIZÁRÓ . OKOKKAL
ÉS
AZ
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

ALKALMASSÁGGAL

nyújtó

létrehozott
gazdasági

KAPCSOLATBAN . ELŐÍRT

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti
kizáró ok tekintetében - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Ajánlattevő nyilatkozata a felhívás If.1.1.) pontjában előírt a kizáró okok (kivéve a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja) hiányára vonatkozóan - EKR
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetek vonatkozásában - EKR rendszerben létrehozott űrlap

kitöltésével

Meghatalmazás (adott esetben) - 1. számú melléklet
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az
ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. - EKR
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével

AZ

ELJÁRÁST

MEGINDÍTÓ

FELHÍVÁSBAN

ELŐÍRT
4

Ax

EGYÉB

NYILATKOZATOK,

ur.

A

IGAZOLÁSOK
A
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses,
előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat,
amely
alátámasztja,
hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt (adott esetben) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn
kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást

arra, hogy az EKR-ben

elektronikus

úton teendő

nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Aláírás igazolása: Amennyiben az ajánlatban benyűjtott dokumentumot nem
olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a képviseletre, úgy
a képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban képviseleti
jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) Írásos
meghatalmazást
kell
az
ajánlatban
benyújtani
teljes
bizonyító
erejű
magánokiratba foglalva.
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)

Fordításról szóló nyilatkozat (adott esetben)
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy
az adószámát.

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
A 424/2017. (XH.
gazdasági szereplő
tartalmazó

19.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése érelmében a
a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot

dokumentum

elkülönített

elhelyezésére

az

EKR-ben

erre

szolgáló

funkciót alkalmazza.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet.

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

ALKALMASSÁGGAL

KAPCSOLATBAN

EKR-ben

szolgáló
funkció

ELŐÍRT

Mi. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § -ban meghatározott formában
igazolva, vagyis ajánlattevő, illetve az alkalmassági igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik féltől származó
referencia igazolással.
A

referencianyilatkozatnak

vagy

referenciaigazolásnak

a

következőket

ket

tartalmaznia:

— teljesítés idejét (kezdés és befejezési dátum, év/hónap/nap),

KK

4C.

erre

-— a szerződést kötő fél nevét és székhelyét
— a szerződés;szállítás tárgyát
— az alkalmasság megítélése szempontjából az adott rész tekintetében releváns
mennyiségét,
— nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9)
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
(2. számú melléklet)

AZ AJÁNLATTEVŐ
ESETBEN)

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT

DOKUMENTUMOK

(ADOTT

a

b

1. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)

Alulírott

,

)
jogosult/meghatalmazott

mint

ajánlattevő

képviselője

ezennel

a(z)

(székhely:

meghatalmazás

nélküli

képviseletére

meghatalmazom

(személyi igazolvány száma.:
), hogy az ,Motivációs csomagok - LP5 műszaki
cikkek" tárgyban indított közbeszerzési eljárás során készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó)

A meghatalmazást elfogadom:

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanúi

Tanú2

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

aláírás

aláírás

2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben teljesített legjelentősebb szállításairól

Alulírott

mint
a(z)
)
(székhely:
See
ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet! képviselője a ,Motivációs
csomagok - LP5 műszaki cikkek" tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel
kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3
évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat teljesítette:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(meghatalmazás — nélküli
képviseletre
jogosult
vagy
szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

! Kérjük aláhúzással jelölni!
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI

JEGYZŐKÖNYV

1. Ajánlatkérő:
.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 6367.)

:

2. A közbeszerzés tárgya: , Motivációs csomagok (műszaki cikkek) (LP5)"
tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti) közbeszerzési eljárás felhívás és közbeszerzési dokumentáció tervezetének véleményezése,

3. Időpont: 2020. november /!, napja A2: óra

(Helyszín: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 3. emelet 303.)

4. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: alulírott BB tagok
1.) A Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő,
nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazását.
2.) A Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a felhívás, közbeszerzési dokumentáció tervezetét.
3.) A Bíráló Bizottság megszavazta és elfogadta a felhívás, közbeszerzési dokumentumok tervezetét

és javasolta a döntéshozó részére, hogy a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt

(Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás kerüljön megindításra.

4.) A Bíráló Bizottság észrevétele/javaslata
tervezetével kapcsolatosan az alábbiak:

a

Melléklet:

- . Felelősségi rend

- " Felhívás

- "Egyéni bírálati lapok
2.
Közbeszerzési dokumentumok
- . Összeférhetetlenségi dokumentumok
Kmf.

Bíráló Bizottság tagjai;

Horváth Ágnes . sss
Lantos Bernadett... ssssssséssress

dr. KISS ÉVA ...sssszseesséssereese
dr. Supák-Kalán Nikoletta...

felhívással

és

közbeszerzési

dokumentumok

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

,Motivációs

csomagok

értékhatárt el nem

(műszaki

cikkek)

(LP5)" tárgyú,

Kbt.

Harmadik

Rész,

uniós

érő, nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás

felhívás és közbeszerzési dokumentáció tervezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja:

1.

Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt
(Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazását.

2.

Javaslom megszavazni és elfogadni a felhívás, közbeszerzési dokumentáció tervezetét.

3.

Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság küldje meg elfogadásra a döntéshozónak a felhívás,
közbeszerzési dokumentumok tervezetét a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

4.

A felhívással,
közbeszerzési
javaslataim az alábbiak:

dokumentumok
:

tervezetével

kapcsolatos

észrevételeim,

Budapest, 2020. november 1.
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dr. Supák-Kalán Nikoletta

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

,Motivációs csomagok (műszaki cikkek) (LP5)" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, uniós
értékhatárt el nem érő, nyílt (Kbt. 112.§ (i) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás
felhívás és közbeszerzési dokumentáció tervezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: Horváth Ágnes
1.

Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt
(Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazását.

2.

Javaslom megszavazni és elfogadni a felhívás, közbeszerzési dokumentáció tervezetét.

3.

Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság küldje meg elfogadásra a döntéshozónak a felhívás,
közbeszerzési dokumentumok tervezetét a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében,

4.

A felhívással, közbeszerzési
javaslataim az alábbiak:

dokumentumok
T

tervezetével

kapcsolatos

észrevételeim,

Budapest, 2020. november 4§ .

Sgseol

OC d

JÓ
(7

OS

(UN

and

Horváth Ágnes

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

,Motivációs

csomagok

(műszaki

cikkek)

(LP5)" tárgyú,

Kbt.

Rész,

Harmadik

uniós

értékhatárt el nem érő, nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás
felhívás és közbeszerzési dokumentáció tervezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: Lantos Bernadett
1.

Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt
(Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazását.

2.

Javaslom megszavazni és elfogadni a felhívás, közbeszerzési dokumentáció tervezetét.

3.

Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság küldje meg elfogadásra a döntéshozónak a felhívás,
közbeszerzési dokumentumok tervezetét a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

4.

A felhívással,
közbeszerzési
javaslataim az alábbiak:

dokumentumok

tervezetével

kapcsolatos

észrevételeim,

Budapest, 2020. november 43.

Lantos Bernadett

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

,Motivációs csomagok (műszaki .cikkek) (LP5)" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, uniós
értékhatárt el nem érő, nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás
felhívás és közbeszerzési dokumentáció tervezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: dr. Kiss Éva
1.

Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatárt el nem érő, nyílt
(Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazását.

2.

Javaslom megszavazni és elfogadni a felhívás, közbeszerzési dokumentáció tervezetét.

3.

Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság küldje meg elfogadásra a döntéshozónak a felhívás,
közbeszerzési dokumentumok tervezetét a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

4.

A felhívással, közbeszerzési
javaslataim az alábbiak;

dokumentumok

tervezetével

kapcsolatos

Budapest, 2020. november 4 ,

dr. Kiss Éva

észrevételeim,

FELELŐSSÉGI REND
"Motivációs csomagok (műszaki cikkek) (LP5)"
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. §-ában írt kötelezettségre jelen

közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő felelősségi rendje az alábbi:

Ajánlatkérő neve, címe

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(Baross utca 63-67.)

Felelősségi kör

megjelölése

Feladat és felelősségi kör

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:

— javaslatot tesz a teljesítés határidejére és a beszerzés mennyiségére;
— a — közbeszerzési
eljárás
előkészítésének
részeként
felméri,

meghatározza és dokumentálja a közbeszerzés becsült értékét;

-— összeállítja a műszaki leírást, szakmai specifikációt;

— javaslatot tesz a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre;
— javaslatot tesz az értékelési szempontokra;

— kiegészítő tájékoztatás kérése esetén megválaszolja a műszaki és
szakmai kérdéseket;

Közbeszerzés tárgya

szerinti (műszaki-

szakmai) szakértelem

és
szakmai
alkalmassági
— ellenőrzi
az
ajánlatok
műszaki
követelményeknek való megfelelését;
- ellenőrzi az ajánlatok eljárás tárgya szerinti szakmai részeként bekért
dokumentumok

szakmai

tartalmát,

elbírálásával

egyértelmű

javaslatot

tesz

(pl. érvényességével,

tartalmának

tisztázásával,

az

ajánlatok

műszaki-

hiánypótlásával,

felvilágosítás

nem

kéréssel,

indokoláskérés szükségességével) kapcsolatban;
-— ellenőrzi az ajánlatban
szereplő számításokat,
megítéli
az
aránytalanul alacsonynak minősülő árat, lehetetlen vagy túlzottan
magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást;
— műszaki-szakmai szempontból szakmai állásfoglalást és döntési
javaslatot tész az ajánlatokról,

Közbeszerzési
szakértelem

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
- A 769/2018. sz. megbízási szerződésben foglaltak szerint.
Az eljárás előkészítése,

során:
- jóváhagyja
Jogi szakértelem

Pénzügyi szakértelem

lebonyolítása és az ajánlatok bírálata

a közbeszerzési

szerződés tervezetét;

eljárás

eredményeképp

megkötendő

— jogi kérdésekben állást foglal;
- jóváhagyja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
végleges változatát.
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:

5. 7

Felelősségi kör

Feladat és felelősségi kör

megjelölése

izetési feltételek szabályozása;

ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését,

gazdasági,

ajánlatokról

pénzügyi
(pl.:

szempontból

fizetési,

döntési

elszámolási,

javaslatot

pénzügyi

készít

az

ütemezési

feltételeknek való megfelelőség),
az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően igazolja a
szükséges fedezet rendelkezésre állását, vagy jelzi a fedezet hiányát
előkészíti a közbeszerzési eljárást;
értékeli és elbírálja az ajánlatokat;

írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó
részére az ajánlatok érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánítására,
ajánlattevők alkalmasságára
vagy
alkalmatlanságára
illetőleg
esetleges kizárására, valamint az eljárás eredményességére és annak
nyertesére vonatkozóan;
vizsgálja az esetleges szerződésmódosítás szükségességét, szükség

Bírálóbizottság

esetén szerződésmódosítási javaslatot terjeszt a döntéshozó elé;

dönt az eljárás megindításáról és annak típusáról;
az összeférhetetlenségre is tekintettel kijelöli az eljárásba bevont
személyeket és a Bírálóbizottság tagjait;
a nem hirdetmény útján induló eljárás esetén kijelöli az ajánlattételre
felkérésre kerülő gazdasági szereplőket;
dönt az eljárás módosításáról vagy visszavonásáról (adott esetben);
a közzétételt vagy közvetlen megküldést megelőzően jóváhagyja a
hirdetményeket és egyéb dokumentációkat;

dönt az ajánlatok érvényessége vagy érvénytelensége tekintetében;
dönt az ajánlattevők alkalmassága vagy alkalmatlansága tekintetében
dönt
az
eljárás
eredményessége
vagy
eredménytelensége
tekintetében;

t

Döntéshozó

.

meghozza az eljárást lezáró döntést;
dönt az eredmény közlésének elhalasztásáról (adott esetben);
aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést;
dönt a szerződés módosításáról és aláírja azt (adott esetben);

A Kbt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok:
jogosult elvégezni az EKR rendszerben történő regisztrációt
teljes jogkörrel jogosult eljárni a szervezet adatai karbantartása és a
jogosultság kiosztása során
köteles az Ajánlatkérő adataiban bekövetkező változásokat az EKR-

ben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális
adatokkal szerepeljen.
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FELELŐSSÉGI REND
"Motivációs csornagok (műszaki cikkek) (LP5)"

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. §-ában írt kötelezettségre jelen
közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő felelősségi rendje az alábbi:
Ajánlatkérő neve, címe

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(Baross utca 63-67.)

Felelősségi kör

megjelölése

Feladat és felelősségi kör
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
— javaslatot tesz a teljesítés határidejére és a beszerzés mennyiségére;
- a
közbeszerzési
eljárás
előkészítésének
részeként
felméri,
meghatározza és dokumentálja a közbeszerzés becsült értékét;

— összeállítja a műszaki leírást, szakmai specifikációt;
— javaslatot tesz a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre;
— javaslatot tesz az értékelési szempontokra;

- kiegészítő tájékoztatás kérése esetén megválaszolja a műszaki és
szakmai kérdéseket;

Közbeszerzés tárgya
szerinti (műszakiszakmai) szakértelem

— ellenőrzi

az

ajánlatok

műszaki

követelményeknek való megfelelését;

és

szakmai

alkalmassági

-- ellenőrzi az ajánlatok eljárás tárgya szerinti szakmai részeként bekért
dokumentumok tartalmát,
szakmai elbírálásával (pl.

egyértelmű

tartalmának

javaslatot tesz az ajánlatok műszakiérvényességével, hiánypótlásával, nem

tisztázásával,

felvilágosítás

indokoláskérés szükségességével) kapcsolatban;

kéréssel,

— ellenőrzi
az ajánlatban szereplő számításokat,
megítéli az
aránytalanul alacsonynak minősülő árat, lehetetlen vagy túlzottan
magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást;
- műszaki-szakmai szempontból szakmai állásfoglalást és döntési
javaslatot tesz az ajánlatokról.

Közbeszerzési
szakértelem

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
- A 769/2018..sz. megbízási szerződésben foglaltak szerint.
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata

során:
- jóváhagyja
Jogi szakértelem

Pénzügyi szakértelem

a közbeszerzési

szerződés tervezetét;

eljárás

eredményeképp

megkötendő

— jogi kérdésekben állást foglal;
- jóváhagyja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
végleges változatát.
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:

Felelősségi kör

megjelölése -

;

Feladat és felelősségi kör

fizetési feltételek szabályozása;

ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését,
gazdasági, ; pénzügyi szempontból döntési
ajánlatokról
(pl.:
fizetési,
elszámolási,
feltételeknek való megfelelőség),

javaslatot
pénzügyi

készít az
ütemezési

az eljárás
; eredményéről szóló döntést megelőzően igazolja a
szükséges fedezet rendelkezésre állását, vagy jelzi a fedezet hiányát
előkészíti alközbeszerzési eljárást;

értékeli és élbírálja az ajánlatokat;

Bírálóbizottság

írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó
részére az hjánlatok érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánítására,

ajánlattevők
alkalmasságára
vagy
alkalmatlanságára
illetőleg
esetleges kizárására, valamint az eljárás eredményességére és annak

esetleges kizárására val
vizsgálja eiződésméd, szerződésmódosítás szükségességét, szükség
esetén szerződésmódosítási javaslatot terjeszt a döntéshozó elé;
dönt az eljárás megindításáról és annak típusáról;
az összeférhetetlenségre is tekintettel kijelöli az eljárásba
személyeket és a Bírálóbizottság tagjait;

bevont

a nem hirdétmény útján induló eljárás esetén kijelöli az ajánlattételre

felkérésre Kerülő gazdasági szereplőket;
dönt az eljárás módosításáról vagy visszavonásáról (adott esetben);
a közzététált vagy közvetlen megküldést megelőzően jóváhagyja a
izom án üéeményeket és EDYER dóktírnentációkat;

1
l
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az ajá

, Döntéshozó
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FELELŐSSÉGI REND
"Motivációs csornagok (műszaki cikkek) (LP5)"
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI, törvény (Kbt.) 27. §-ában írt kötelezettségre jelen
közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő felelősségi rendje az alábbi:
.z
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Ajánlatkérő neve, címe

Felelősségi kör
megjelölése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(Baross utca 63-67.)

Feladat és felelősségi kör
:
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
- javaslatot tesz a teljesítés határidejére és a beszerzés mennyiségére;
- a — közbeszerzési

eljárás

előkészítésének

részeként

felméri,

meghatározza és dokumentálja a közbeszerzés becsült értékét;

- összeállítja a műszaki leírást, szakmai specifikációt;
- javaslatot tesz a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre;

— javaslatot tesz az értékelési szempontokra;
— kiegészítő tájékoztatás kérése esetén megválaszolja a műszaki és
szakmai kérdéseket;

Közbeszerzés tárgya

szerinti (műszakiszakmai) szakértelem

— ellenőrzi
az
ajánlatok
műszaki
és
szakmai
alkalmassági
követelményeknek való megfelelését;
— ellenőrzi az ajánlatok eljárás tárgya szerinti szakmai részeként bekért
dokumentumok

tartalmát,

javaslatot

tesz

az

ajánlatok

műszaki-

szakmai elbírálásával (pl. érvényességével, hiánypótlásával, nem
egyértelmű
tartalmának tisztázásával,
felvilágosítás kéréssel,
indokoláskérés szükségességévet) kapcsolatban;
— ellenőrzi az ajánlatban
szereplő számításokat,
megítéli az
aránytalanul

alacsonynak

minősülő

árat,

lehetetlen vagy túlzottan

magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást;
— műszaki-szakmai szempontból szakmai állásfoglalást és döntési
javaslatot tesz az ajánlatokról.

Közbeszerzési
szakértelem

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
j
:
- A 769/2018. sz. megbízási szerződésben foglaltak szerint.
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
- jóváhagyja a közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő

Jogi szakértelem

szerződés tervezetét;
— jogi kérdésekben állást foglal;

- jóváhagyja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
végleges változatát.
Pénzügyi szakértelem

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata

során:

Felelősségi kör

megjelölése

Feladat és felelősségi kör

fizetési feltételek szabályozása;
ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését,
gazdasági, pénzügyi szempontból döntési javaslatot készít az
ajánlatokról
(pl.:
fizetési,
elszámolási,
pénzügyi
ütemezési
feltételeknek való megfelelőség),

az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően igazolja a
szükséges fedezet rendelkezésre állását, vagy jelzi a fedezet hiányát

Bírálóbizottság

előkészíti a közbeszerzési eljárást;
értékeli és elbírálja az ajánlatokat;
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó
részére az ajánlatok érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánítására,
ajánlattevők . alkalmasságára
vagy
alkalmatlanságára
illetőleg
esetleges kizárására, valamint az eljárás eredményességére és annak
nyertesére vonatkozóan;
vizsgálja az esetleges szerződésmódosítás szükségességét, szükség
esetén szerződésmódosítási javaslatot terjeszt a döntéshozó elé;

dönt az eljárás megindításáról és annak típusáról;
az összeférhetetlenségre is tekintettel kijelöli az eljárásba bevont
személyeket és a Bírálóbizottság tagjait;
a nem hirdetmény útján induló eljárás esetén kijelöli az ajánlattételre
felkérésre kerülő gazdasági szereplőket;
dönt az eljárás módosításáról vagy visszavonásáról (adott esetben);
a közzétételt vagy közvetlen megküldést megelőzően jóváhagyja a
hirdetményeket és egyéb dokumentációkat;
dönt az ajánlatok érvényessége vagy érvénytelensége tekintetében;

dönt az ajánlattevők alkalmassága vagy alkalmatlansága tekintetében
dönt
az eljárás
eredményessége
vagy
eredménytelensége

Döntéshozó

tekintetében;

meghozza az eljárást lezáró döntést;
dönt az eredmény közlésének elhalasztásáról (adott esetben);
aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést;
dönt a szerződés módosításáról és aláírja azt (adott esetben);

A Kbt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok:
jogosult elvégezni az EKR rendszerben történő regisztrációt
teljes jogkörrel jogosult eljárni a szervezet adatai karbantartása és a
jogosultság kiosztása során
köteles az Ajánlatkérő adataiban bekövetkező változásokat az EKRben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindíg az aktuális
adatokkal szerepeljen.
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FELELŐSSÉGI REND

"Motivációs csomagok (műszaki cíkkek) (LPS)"
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. §-ában írt kötelezettségre jelen

közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő felelősségi rendje az alábbi;

Ajánlatkérő neve, címe

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(Baross utca 63-67.)

Felelősségi kör
megjelölése

Feladat és felelősségi kör
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
-— javaslatot tesz a teljesítés határidejére és a beszerzés mennyiségére;
— a
közbeszerzési
eljárás
előkészítésének
részeként
felméri,
meghatározza és dokumentálja a közbeszerzés becsült értékét;
-— összeállítja a műszaki leírást, szakmai specifikációt;
— javaslatot tesz a műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre;
— javaslatot tesz az értékelési szempontokra;
— kiegészítő tájékoztatás kérése esetén
szakmai kérdéseket;

Közbeszerzés tárgya
szerinti (műszaki-

szakmai) szakértelem

— ellenőrzi

az

ajánlatok

műszaki

követelményeknek való megfelelését;

megválaszolja

és

szakrnai

a műszaki

és

alkalmassági

— ellenőrzi az ajánlatok eljárás tárgya szerinti szakmai részeként bekért
dokumentumok

szakmai

tartalmát,

elbírálásával

egyértelmű

javaslatot

tesz

(pl. érvényességével,

tartalmának

tisztázásával,

az

ajánlatok

műszaki-

hiánypótlásával,

felvilágosítás

nem

kéréssel,

indokoláskérés szükségességével) kapcsolatban;
- ellenőrzi az ajánlatban
szereplő számításokat,
megítéli
az
aránytalanul alacsonynak minősülő árat, lehetetlen vagy túlzottan
magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást;
— műszaki-szákmai szempontból szakmai állásfoglalást és döntési
javaslatot tesz az ajánlatokról.

Közbeszerzési
szakértelem

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:
- A 769/2018. sz. megbízási szerződésben foglaltak szerint.
Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:

Jogi szakértelem

— jóváhagyja a közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő
szerződés tervezetét;
— jogi kérdésekben állást foglal;
— jóváhagyja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés

végleges változatát.

Pénzügyi szakértelem

Az eljárás előkészítése, lebonyolítása és az ajánlatok bírálata
során:

Felelősségi kör

megjelölése

Feladat és felelősségi kör
— fizetési feltételek szabályozása;

— ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését,
— gazdasági, pénzügyi szempontból döntési javaslatot készít az
ajánlatokról — (pl.:
fizetési,
elszámolási,
pénzügyi
ütemezési
feltételeknek való megfelelőség),
- az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően igazolja a
szükséges fedezet rendelkezésre állását, vagy jelzi a fedezet hiányát

Bírálóbizottság

— előkészíti a közbeszerzési eljárást;
— értékeli és elbírálja az ajánlatokat;
— Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó
részére az ajánlatok érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánítására,
ajánlattevők . alkalmasságára

vagy

alkalmatlanságára

illetőleg

esetleges kizárására, valamint az eljárás eredményességére és annak
nyertesére vonatkozóan;
— vizsgálja az esetleges szerződésmódosítás szükségességét, szükség
esetén szerződésmódosítási javaslatot terjeszt a döntéshozó elé;

— dönt az eljárás megindításáról és annak típusáról;
— az összeférhetetlenségre ís tekintettel kijelöli az eljárásba bevont
személyeket és a Bírálóbizottság tagjait;
7
- a nem hirdetmény útján induló eljárás esetén kijelöli az ajánlattételre
felkérésre kerülő gazdasági szereplőket;
- dönt az eljárás módosításáról vagy visszavonásáról (adott esetben);
- a közzétételt vagy közvetlen megküldést megelőzően jóváhagyja a
hirdetményeket és egyéb dokumentációkat;
- dönt az ajánlatok érvényessége vagy érvénytelensége tekintetében;
— dönt az ajánlattevők alkalmassága vagy alkalmatlansága tekintetében

—- dönt
Döntéshozó

az

eljárás

eredményessége

tekintetében;
-— meghozza áz eljárást lezáró döntést;

vagy . eredménytelensége
:

- dönt az eredmény közlésének elhalasztásáról (adott esetben);
— aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést;
- dönt a szerződés módosításáról és aláírja azt (adott esetben);
A Kbt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok:

— jogosult elvégezni az EKR rendszerben történő regisztrációt
— teljes jogkörrel jogosult eljárni a szervezet adatai karbantartása és a

jogosultság kiosztása során
— köteles az Ajánlatkérő adataiban bekövetkező változásokat az EKRben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a
folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális
adatokkal szerepeljen.

Kelt: 2020. novemberat

dr. Kiss Éva

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
a Kbt. 25. §-a alapján

Alulírott
név: dr. Supák-Kalán Nikoletta
mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy
mint a Bírálóbizottság tagja
mint Döntéshozó
A

Budapest

kezdeményezett

Főváros

VIII.

,Motivációs

kerület

Józsefvárosi

csomagok

(műszaki

Önkormányzat,
cikkek)

eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy

mint

(LP5)"

Ajánlatkérő

tárgyú

által

közbeszerzési

-

az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 25. §-a szerinti összeférhetetlenség,

-

funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz,

-

így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló

más közös érdekeim nincsenek.

;

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra

jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen
személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően - jogszabályban meghatározott

kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom.

Tudomással bírok "az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében,
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Budapest, 2020. november 4.
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dr. Supák-Kalán Nikoletta

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
. a Kbt. 25. §-a alapján
Alulírott

név: Horváth Ágnes
mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy

mint a Bírálóbizottság tagja
mint Döntéshozó
A Budapest Főváros . VIII. kerület: Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által
kezdeményezett ,Motivációs csomagok (műszaki cikkek) (LP5)" tárgyú közbeszerzési
eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy
-—

az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 25. §-a szerinti összeférhetetlenség,

-— ., funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz,

-

így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló
más közös érdekeim nincsenek.

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra

jutott információkat,

adatokat,

üzleti titkokat harmadik személynek,

így különösen

illetéktelen

személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően — jogszabályban meghatározott
kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jögkövetkezmények ismeretében,
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Was SM Ok ....
Horváth Ágries

Ra

Budapest, 2020. novemberő,

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
a Kbt. 25. §-a alapján

Alulírott
név: Lantos Bernadett
mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy

mint a Bírálóbizottság tagja
mint Döntéshozó

A Budapest Főváros . VIII. kerület: Józsefvárosi Önkormányzat., mint Ajánlatkérő által
kezdeményezett ,Motivációs csomagok (műszaki cikkek) (LP5)" tárgyú közbeszerzési
eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy
- az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 25. §-a szerinti összeférhetetlenség,

-

funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz,

—-

így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló
más közös érdekeim nincsenek.

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra
jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, Így különösen illetéktelen

személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően — jogszabályban meghatározott
kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének

jogkövetkezményeiről.

Jelen

nyilatkozatot

a jogkövetkezmények

minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Budapest, 2020. novemberAd.
Lantos Bernadett

ismeretében,

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
a Kbt. 25. §-a alapján
Alulírott

név: dr. Kiss Éva
mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy
mint a Bírálóbizottság tagia
mint Döntéshozó
A

Budapest

kezdeményezett

Főváros

VIII.

,Motivációs

kerület Józsefvárosi
csomagok

(műszaki

Önkormányzat,
cikkek)

eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy

mint

(LP5)"

Ajánlatkérő

tárgyú

által

közbeszerzési

-

az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 25. §-a szerinti összeférhetetlenség,

-

funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz,

-

így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló
más közös érdekeim nincsenek,

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra
jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, Így különösen illetéktelen

személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően — jogszabályban meghatározott
kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről.. Jelen nyilatkozatot a jögkövetkezmények ismeretében,
minden befolyásolástól mentesen, saját kezüleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Budapest, 2020. november/ő.

dr. Kiss Éva
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