ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001595372019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

IT eszközök és kapcs. szolg. beszerzése 2 részben

Ajánlatkérő
neve:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Postai cím:

Nádor Utca 22

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Lajterné Hudák

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU11

Hudak.Magdolna@ajbh.hu

Telefon:

EKRSZ_
23646906

Nemzeti azonosítószám

1051

Ország:

Magyarország

Magdolna

+36 14757242

Fax:

+36 12693540

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
65498314

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.ajbh.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Patics Utca 10. 772

Város:

Budajenő

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

bodorics@apex-mm.hu

HU11

Postai irányítószám:

Bodorics
Telefon:

2093

Ország:

Magyarország

István
+36 14010808

Fax:

+36 14010806

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.ajbh.hu
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Központi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

emberi és állampolgári jogok védelme

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
30233100-2

IT eszközök és kapcs. szolg. beszerzése 2 részben

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Az ajánlatkérő jelenlegi informatikai rendszerével kompatibilis 3 db szerver és 1 db adattároló (storage) beszerzése, valamint
az eszközök üzembe-helyezése és ajánlatkérő virtuális szerverkörnyezetének fejlesztése verzióváltással. 2. rész: 12 db munkaállomás (
munkaállomásonként 1 db személyi számítógép és 1 db monitor) beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

60

vagy a teljesítés határideje:

1074 Budapest, Rákóczi út 70.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

2

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
30233100-2

48800000-6
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1 - 3 db szerver,1 db adattároló és kapcs. szolg. besz

48820000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

1074 Budapest, Rákóczi út 70.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő jelenlegi informatikai rendszerével kompatibilis 3 db szerver és 1 db adattároló (storage) beszerzése, valamint az
eszközök üzembe-helyezése és ajánlatkérő virtuális szerverkörnyezetének fejlesztése verzióváltással az alábbi kapcsolódó
szolgáltatások nyújtásával: - vCenter upgrade: jelenlegi verzióról upgrade 6.7-es verzióra, - vSphere hosztok beszerelése, telepítése és
dokumentálás, - Virtuális gépek migrációja és tools / virtual hardware version upgrade, - Az upgrade-elt rendszer teljes „HA”
tesztelése, stabilizálás, finomhangolás, - Infrastruktúra dokumentáció frissítése. Az szerverek és az adattároló tekintetében előírás a 4
év gyártói támogatás, mely tartalmazza a garanciát következő munkanapi helyszíni kiszállással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

EKR001595372019

Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 12 db munkaállomás beszerzése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
30213300-8

30231000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

1074 Budapest, Rákóczi út 70.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
12 db munkaállomás (munkaállomásonként 1 db személyi számítógép és 1 db monitor) beszerzése Jótállásra vonatkozó elvárás a
személyi számítógépekkel kapcsolatban: min. 1 év „onsite” (helyszíni) és 2 év „offsite” (szerviz). Jótállásra vonatokozó elvárás a
monitorokkal kapcsolatban: min. 1 év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
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Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes nevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő nem írja elő, de
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújtja 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 egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Amennyiben az ajánlattevő,
alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt
igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt.
69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mind a két rész tekintetében: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2)
bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az alábbiakban előírt alkalmassági követelménynek, amely
nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és
dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött felhívás esetén kell benyújtani! M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított
megelőző 3 év - 1. rész esetében szerverek és adatárolók értékesítésére, - 2. rész esetében számítógépes munkaállomások (
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munkaállomásonként 1 db személyi számítógép és 1 db monitor) értékesítésére vonatkozó szállításait a teljesítés ideje (megkezdés és
befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya , mennyisége, valamint nyilatkozatának
csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos,
a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat ajánlattevő alkalmasságának
megállapításához. Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható. A 321/2015 (X. 30.) Korm
. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást
biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az
alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban
csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen
tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben összesen - az 1.
rész tekintetében legalább 1 db szerver és 1 db adattároló értékesítésére vonatkozó referenciával, - a 2. rész tekintetében legalább 8
db munkaállomás (munkaállomásonként 1 db személyi számítógép és 1 db monitor) értékesítésére vonatkozó referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap
után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 2 %-a, de maximum 20%-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses
ár 10%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az eszközök ellenértékét a kiállított, alakilag és tartalmilag helyes számla
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés
pénzneme: HUF.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.01.10

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.01.10

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlatkérő a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az
ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft
. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert
üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr ) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben,
valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az EKR-ben
elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt.
41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja. 2. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít
lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha
a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos
részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 4. Közös ajánlattétel esetén
az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az
ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban előírtaknak megfelelő konzorciumi megállapodást. 5. Az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy
aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az
ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. 6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező
csatolni. 7. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. 8. A felhívás
karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét
okozhatja. 10. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is
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csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok ajánlattevő általi fordítását is.
11. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) adott esetben az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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