AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által kezdeményezett
„Helyi Adók Információs Rendszere működés-támogatása, illetve jogszabály- és
rendszerkövetése” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljáráshoz

I.

AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Szervezet:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Címzett:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Cím:
Városház u. 9-11.
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr., főjegyző
Postai irányítószám: 1052
Város/Község:
Budapest
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 1/327-1656 vagy 1657
Telefax:
+36 1/327-1863
e-mail:
ehrfph2@budapest.hu
honlap:
www.budapest.hu
I.1. AZ ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÓJA:
Szervezet:
Fővárosi Közbeszerzési Kft.
Cím:
Andrássy út 12. II. em.
Postai irányítószám: 1061
Város/Község:
Budapest
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 1/920-6312
Telefax:
+36 1/920-6398
e-mail:
kozbesz@fovkozbesz.hu
honlap:
www.fovkozbesz.hu

II.

A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KBT. 98. § SZERINTI JOGCÍME

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján uniós eljárási rend
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez „Helyi Adók
Információs
Rendszere
működés-támogatása,
illetve
jogszabályés
rendszerkövetése” tárgyban.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján: „…a szerződés műszaki-technikai sajátosságok
vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel
köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg;”
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c)
pontja alapján uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást kezdeményez, amely során az ajánlattételi felhívást közvetlenül az Ulyssys
Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Bp., Lövőház u. 39.) részére küldi
meg.
A kizárólagos jog részletes indokolása külön dokumentumban található.
III.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt és
egyidejűleg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőnek térítésmentesen elektronikus
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úton megküldi, valamint a Kbt. 103. § (6) bekezdése alapján a Közbeszerzési Adatbázisban
és honlapján közzéteszi a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött egyéb dokumentumokkal
együtt.
A közbeszerzési dokumentum kézhez vétele az eljárásban való részvétel feltétele, melyről
ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a közbeszerzési
dokumentumok részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a
jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldésével kell
igazolni.
IV.

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉG (NÓMENKLATÚRA)

„Helyi Adók Információs Rendszere működés-támogatása, illetve jogszabály- és
rendszerkövetése” eljárás keretén belül Vállalkozási szerződés alapján az alábbi
feladatokat kell elvégezni:
Elnevezése: „Helyi Adók Információs
jogszabály- és rendszerkövetése”

Rendszere

működés-támogatása,

illetve

Mennyisége:
Jogszabály- és rendszerkövetési szolgáltatások
a)

Megvalósítási javaslatok elemzése és bemutatása

b)

Részletes rendszerkövetelmények kidolgozása

c)

Számítógépes programok módosítása

d)

Dokumentáció módosítása

Rendszer működés-támogatási szolgáltatások
a)

Bejelentés-kezelés

b)

Hibakezelés

c)

Migráció külső rendszerekből

d)

Felhasználói adatállományok betöltése

e)

Kötegelt adatfeldolgozó számítógépes programok futtatása

f)

Adat-lekérdező számítógépes programok futtatása

g)

Számítógépes programok telepítése

h)

Adatbázis-felügyeleti és karbantartási feladatok

i)

Levelek nyomdai gyártásra történő előkészítése

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
72250000-2 Rendszer karbantartási és támogatási szolgáltatások
72211000-7 Rendszer és felhasználói szoftverek programozási szolgáltatásai
72310000-1 Adatfeldolgozási szolgáltatások
72320000-4 Adatbázis szolgáltatások
A részletes szakmai követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
V.
A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN
TÁRGYALNI KÍVÁNNAK
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Vállalkozási szerződés szolgáltatás megrendelésére, amelynek tárgya: „Helyi Adók
Információs
Rendszere
működés-támogatása,
illetve
jogszabályés
rendszerkövetése”.
VI.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A szerződés a felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a felek általi teljesítések
kölcsönös megtörténtéig tartó határozott időtartamra jön létre. Ha az aláírások nem
ugyanazon napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja, de
legkorábban 2018. január 1. napja. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés I. fejezetében foglalt
feladatait folyamatosan, a szerződés hatálybalépésének időpontjától 2020. március 31.
napjáig kell ellátnia.
VII.

A TELJESÍTÉS HELYE

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Adó Főosztály
Magyarország, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
NUTS-kód

HU101

VIII. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS
Az ellenszolgáltatás összege Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét
követően, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően
átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében és az Art. 36/A-§-ában foglaltak szerint.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
IX.
ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TÖBBVÁLTOZATÚ
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT TEHET-E
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
Ajánlattevő részajánlatot nem tehet.
X.

AZ AJÁNLAT BÍRÁLATI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár kiválasztásának
bírálati módszerét alkalmazza.
Indoklás: az eljárás jellegéből adódóan kizárólag egy ajánlattevő tehet ajánlatot, a Kbt. 100.
§ (5) bekezdése alapján a Kbt. 76. § (5) bekezdése nem alkalmazható.
XI.

KIZÁRÓ OKOK:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bek-re és a Kbt.
63.§ (3) bek-re is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
- a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
- részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
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Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban a kizáró okok igazolására a Kbt. 100. § (5)
bekezdése alapján, a Kbt. 69. § -tól eltérően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtania a kizáró
okok hiányára vonatkozó igazolásokat.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1.§, 8. §, 10. § és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró
okok hatálya alá.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja, valamint kc) pontja
tekintetében.
Azon alvállalkozók, akik részt vesznek az alkalmasság igazolásában egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtaniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, mely szerint nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen közbeszerzési eljárásra
vonatkozóan kell megtenni, továbbá a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az
ajánlattételi felhívás feladásának napja.
XII.

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolására a Kbt. 100. § (5)
bekezdése alapján, a 69. § -tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtania az alkalmasság
megfelelésére vonatkozó igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a
Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
XII.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
vonatkozóan az alábbi dokumentumokat:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) P/1. az ajánlattételi felhívás megküldését
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bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti
nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
közbeszerzés
tárgya
(rendszerfelügyelet,
rendszerkövetés, rendszertámogatás) szerinti
tevékenységből származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről, attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.

megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összesen a közbeszerzés tárgya
(rendszerfelügyelet,
rendszerkövetés,
rendszertámogatás) szerinti tevékenységből
származó, az általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem érte el összesen a
400.000.000,- HUF értéket.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
XII.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése szerint nem ír elő a műszaki és szakmai alkalmasságra
vonatkozó alkalmassági feltételt, mert a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés
megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. „Nem
szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint
csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre”. (Jelen esetben a Kbt. 98.
§ (2) c) pontja szerint egy gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.)
XIII. A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőt, hogy amennyiben
a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre
tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő
vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
XIV. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2017. november 22. 10:00 óra
XV.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME

Fővárosi Közbeszerzési Kft.
1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet 12. sz. iroda
XVI. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlatot magyar nyelven kell az ajánlattevőnek benyújtania.
XVII.

AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE

Az ajánlat felbontásának ideje: 2017. november 22. 10:00 óra
Az ajánlat felbontásának helye: Fővárosi Közbeszerzési Kft. 1061 Budapest, Andrássy út
12. II. emelet 12. sz. tárgyaló.
XVIII. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK
Az ajánlat bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt (az
ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek). Az ajánlat bontásakor
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre.
XIX. A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYOK
Az ajánlatkérő elsősorban az alábbiakban meghatározott kérdésekben/feltételekben kíván
az ajánlattevővel tárgyalni:
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- műszaki tartalom
- szerződéses feltételek
- ajánlati ár
Ajánlatkérő az első tárgyalást a XX. pontban meghatározott időpontban tartja. Amennyiben
az ajánlat további pontosítása szükséges, az ajánlatkérő további tárgyalás(oka)t tart. A
tárgyalás(ok)ról jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezésekor Ajánlatkérő és
Ajánlattevő aláírásukkal hitelesítenek. Az esetleges folytatólagos tárgyalás(ok) időpontját
Ajánlatkérő a megelőző tárgyaláson közli. A tárgyaláso(ko)n ajánlattevő részéről az írásban
benyújtott ajánlat véglegesítése érdekében az ajánlattételre és a kötelezettségvállalásra
jogosult személy(ek) jelenléte kötelező.
XX. AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA, HELYE
2017. november 30. 10:00 óra, helye: Fővárosi Közbeszerzési Kft. 1061 Budapest,
Andrássy út 12. II. emelet 12. sz. Nagy tárgyaló
XXI. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2017. november 6.
XXII. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1.) Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint egy példányban, írásban és zártan, az
ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja elektronikus másolati példány
benyújtását 2 db, a papír alapú példányról készített, nem szerkeszthető formátumban,
elektronikus adathordozón benyújtva. Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti „eredeti”
ajánlati példánynak. Ennek megfelelően a papíralapú és az elektronikus változat közötti
eltérés esetén a papíralapú példány tartalma a mérvadó.
Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Helyi Adók Információs
Rendszere működés-támogatása, illetve jogszabály- és rendszerkövetése” és az
„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a XV.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A
postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Esetleges
érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem
lehet.
2.) A Közbeszerzési Dokumentum másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat
összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A Közbeszerzési Dokumentumban
elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az
ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai
segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a
dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem
alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek.
Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
3.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Jelen eljárásban
részajánlattételre a beszerzés tárgyának jellege, a kizárólagos jog, illetve az egyes
feladatrészek szerves összetartozása miatt nincs lehetőség.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerint, valamint a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
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középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 67.§ (4) bekezdése,
illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, melyek nemleges válasz esetén is
csatolandók.
6.) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt.
68. § (4) bekezdése, illetve a Közbeszerzési Dokumentum szerinti tartalommal.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, alvállalkozók, bevonásuk esetén az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet alábbi dokumentumait:
 az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő,
meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási
címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű
dokumentumok csatolandóak,
a
cégkivonatban
(vagy
cégmásolatban)
nem
szereplő
kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők
esetében az erre vonatkozó,
a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya,


kizárólag ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8.) A szerződéstervezethez az esetleges észrevételeket külön jegyzékbe kell csatolni,
egyértelműen megjelölve benne, hogy a szerződéstervezet mely pontjához milyen
észrevételt tesz ajánlattevő.
9.) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, meg kell jelölnie az
ajánlatban, az érintett szervezet, és azt az alkalmassági követelményt - hivatkozva az
ajánlattételi felhívás megfelelő pontjára – amelynek tekintetében a kapacitásait igénybe
kívánja venni.
10.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását vagy az ajánlattevő
általi felelős fordítást. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak.
11.) Az ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő
www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg.

lejártát

a

13.) Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasság feltételét és igazolását a 321/2015 (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg (P/1).
14.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: alapja az érintett szolgáltatáscsoportra jutó havi nettó vállalkozói
átalánydíj, melynek mértéke ennek 0,5 %-a szorozva a késedelmes napok számával, de
maximum a szolgáltatáscsoportra jutó havi nettó vállalkozói átalánydíj 10%-a.
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Hibás teljesítési kötbér: alapja az érintett szolgáltatáscsoportra jutó havi nettó vállalkozói
átalánydíj, melynek mértéke ennek 0,5 %-a szorozva a hibás teljesítéssel érintett napok
számával, de maximum a szolgáltatáscsoportra jutó havi nettó vállalkozói átalánydíj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke a teljes nettó
ellenérték 25% -a.
Jótállás: a szerződés I. fejezetében meghatározott feladatokra vonatkozóan az adott feladat
teljesítésétől számított 1 év (12 hónap).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a
Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
15.) Az ajánlattételi felhívás XII.1), pontjában meghatározott összeg (a nettó árbevételre
vonatkozóan) a Magyar Nemzeti Banknak, az üzleti év utolsó napján érvényes hivatalos
devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.
16.) Az Ajánlattevő a tárgyalás(ok) lezárását követő 30 napig kötve van az ajánlatához.
17.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Közbeszerzési Dokumentum 1/1. sz. dokumentum
szerinti „Ajánlati ár részletezése”-t.
18.) A közbeszerzési műszaki leírást, és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
19.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozák Zsuzsanna (00884),
helyettes: Sallai Zoltán (00888)

