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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Magyarország

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasokA felhasználói oldal címe: (URL)

www.police.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14435598Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:7743/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Országos Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

COVID tesztek beszerzése (SARS-CoV-2)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000415952022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Országos Rendőr-főkapitányság 15720890251

Teve Utca 4-6

Budapest HU110 1139

Dósa-Rácz Kitti

dosaraczk@orfk.police.hu +36 14435597

PROCURA CONSULTING Üzleti, Pályázati és 
Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

13448387243

Zólyomi Út 19. fszt. 1.

Budapest HU110 1118
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II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000415952022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415952022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000415952022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.procura.co.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 13920023Fax:+36 13920024Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Ország:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Koppándi Dániel

procura@procura.co.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Közrend és biztonság

COVID tesztek beszerzése (SARS-CoV-2)
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MMIA-3.1.7/11-2021-00001 azonosítószámú projekt keretében az idegenrendészeti eljárás alá vont harmadik országbeli 
állampolgárok koronavírus szűréséhez szükséges SARS-CoV-2 mintavétel és laborvizsgálat beszerzése. 
Az idegenrendészeti eljárás lefolytatásának céljából előállított harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos ügyintézésre 8 óra 
(előállítási idő) áll rendelkezésre, amely egy alkalommal további 4 órával meghosszabbítható. Ha az előállítás időtartama alatt a 
harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának jogcíme vagy a harmadik országbeli állampolgár személyazonossága nem 
állapítható meg, a harmadik országbeli állampolgárral szemben legfeljebb 12 óra időtartamra visszatartás intézkedést kell alkalmazni, 
tehát alapesetben 24 órán keresztül is eltarthat az elsődleges vizsgálati munka, amely végén a hatóságnak döntést kell hoznia. Ezen 
időszak alatt a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakrendszerekben le kell folytatni a szükséges ellenőrzéseket, a személy 
meghallgatására intézkedni kell (a legtöbb esetben tolmács közreműködésével), továbbá minden, az üggyel kapcsolatos 
dokumentációt el kell készíteni. Amennyiben ezen időszak alatt megállapítást nyer, hogy a személyt ki kell utasítani és/vagy őrizetét el 
kell rendelni, abban az esetben szükségessé válhat a tesztelése. Szintén szükséges a már őrizetben lévő, igazoltan fertőzött személyek 
újbóli tesztelése a közösségben történő elhelyezését megelőzően. Számos ország negatív teszt eredményhez (SARS-CoV-2 PCR vagy 
antigén teszt) köti a kiutasított személyek visszafogadását, így ezen személyek tesztelése is szükséges lehet a kitoloncolást 
megelőzően, függetlenül attól, hogy őrizetből vagy őrizet elrendelése nélkül történik a kitoloncolás. Jelen beszerzés keretében az 
alábbi típusú tesztek és mintavétel kerül beszerzésre: 
 
1. SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt elvégzése – tervezett mennyiség 1000 db 
 
Amennyiben az előállított és – szükség esetén – visszatartott harmadik országbeli állampolgárról megállapítást nyer, hogy 
kiutasítására kerül sor, akkor a személyt az alábbi esetekben kell tesztelés alá vonni: 
        A kiutasított személy kitoloncolása őrizet elrendelése nélkül végrehajtható, és a célország hatósága negatív antigén gyorsteszt 
eredményhez köti a visszafogadását. Negatív eredmény esetén a kitoloncolás végrehajtható, pozitív eredmény esetén őrizetbe vétele 
válik szükségessé az erre kijelölt őrzött szálláson. 
        A kiutasított személy őrizetbe vételére kerül sor, és a közösségben történő elhelyezésére tekintettel kell az antigén gyorstesztet 
elvégezni. Amennyiben a teszt pozitív eredményt hoz, akkor az erre kijelölt őrzött szálláson kell elhelyezni. 
 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

85121200-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, figyelemmel a beszerzés egyneműségére a részajánlattétel biztosítása 
ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

85121200-5

Szolgáltatás megrendelés

Az idegenrendészeti eljárás alá vont harmadik országbeli állampolgárok koronavírus szűréséhez szükséges SARS-CoV-2 mintavétel és 
laborvizsgálat.

COVID tesztek beszerzése (SARS-CoV-2)

A megkereső rendőrhatóság által megjelölt helyszín Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Csongrád-Csanád 
megye, Bács-Kiskun megye, Budapest, Győr területén, valamint az egészségügyi szolgáltató saját szék
/telephelye.
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A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár (HUF)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Mintavétel módja: orr nyálkahártyáról törléssel steril mintavételi eszközzel. 
 
2. SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt és SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése - tervezett mennyiség 359 db 
 
Amennyiben az előállított és – szükség esetén – visszatartott harmadik országbeli állampolgárról megállapítást nyer, hogy 
kiutasítására és őrizetbe vételére kerül sor, akkor a SARS-CoV-2 antigén gyorstesztelés alá kell vonni. Figyelemmel arra, hogy az 
SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye nem zárja ki teljeskörűen az esetleges fertőzöttséget, így negatív gyorsteszt-
eredmény esetén SARS-CoV-2 PCR teszt végrehajtása szükséges. A SARS-CoV-2 PCR teszt eredményét követően – annak 
figyelembevételével – kerül elhelyezésre a személy a kijelölt őrzött szállásra. Amennyiben a SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt pozitív 
eredményt hoz, akkor SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése nem indokolt, a személyt kijelölt őrzött szálláson kell elhelyezni. 
 
Mintavétel módja: orr nyálkahártyáról törléssel steril mintavételi eszközzel. 
 
3. SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése – tervezett mennyiség 1000 db 
 
Az idegenrendészeti eljárás alá vont harmadik országbeli állampolgárok SARS-CoV-2 PCR teszttel történő ellenőrzésére az alábbi 
esetekben kerülhet sor: 
 
        A kiutasított személy kitoloncolása őrizet elrendelése nélkül végrehajtható, és a célország hatósága negatív SARS-CoV-2 PCR 
teszt eredményhez köti a visszafogadását. Negatív eredmény esetén a kitoloncolás végrehajtható, pozitív eredmény esetén őrizetbe 
vétele válik szükségessé az erre kijelölt őrzött szálláson (amíg a kitoloncolása nem hajtható végre negatív SARS-CoV-2 PCR teszt 
birtokában). 
        A kiutasított személy kitoloncolására őrzött szállásról kerül sor, és a célország hatósága negatív SARS-CoV-2 PCR teszt 
eredményhez köti a visszafogadását. Negatív eredmény esetén a kitoloncolás végrehajtható, pozitív eredmény esetén a személyt a 
kijelölt őrzött szálláson kell elhelyezni, és tesztelésének egy későbbi időpontban történő ismétlésére intézkedni kell, amíg a 
kitoloncolása nem hajtható végre negatív SARS-CoV-2 PCR teszt birtokában. 
        Amennyiben az őrizetbe vett személyről a B.1. és/vagy B.2. pont szerinti tesztelés során megállapítást nyert, hogy koronavírussal 
fertőzött, akkor a kijelölt őrzött szálláson kerül elhelyezésre. A kijelölt őrzött szállásról akkor kerülhet kitoloncolásra vagy az 
egészséges őrizetesek közé áthelyezésre, amennyiben negatív SARS-CoV-2 PCR tesztet produkál. Negatív eredmény esetén a személy 
kitoloncolható és/vagy áthelyezhető, pozitív eredmény esetén későbbi időpontban a SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzését meg kell 
ismételni. 
        Szükség esetén (pl. fertőzés megjelenése az egészséges őrizetesek között, megelőző szűrés, stb.) az őrzött szállás vezetője az 
egészségügyi személyzettel egyeztetve elrendelheti az őrzött szálláson elhelyezett összes őrizetes SARS-CoV-2 PCR tesztelését annak 
érdekében, hogy a beteg személyeket el lehessen különíteni. 
 
Mintavétel módja: orr nyálkahártyáról törléssel steril mintavételi eszközzel. 
 
Részletek a műszaki dokumentációban. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

Igen

Nem

Nem

Igen

2022.06.01 2022.12.31

Igen

Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződést további 6 hónappal (azaz 2023. június 31. napjáig) meghosszabbítani, mely 
időtartam során nyertes ajánlattevő köteles a még igénybe nem vett mennyiségű mintavétel teljesítésére. Ajánlatkérő a 
meghosszabbítási szándékáról köteles legkésőbb 2022. december 1. napjáig tájékoztatni nyertes ajánlattevőt. Ajánlatkérő a 
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• Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), Kbt. 114/A §-a, és a Kr. 17. § (1) bekezdése alapján 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá.  
 
• Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni 
ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (Kr. 17. § (2) 
bekezdés). 
 
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-
külön) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; 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 (közös ajánlattevőnek) a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok csatolása (saját nyilatkozatok esetében) során a 
Kr. 1. § (7) bekezdésének megfelelően kell eljárniuk.  
 
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki 
kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely 
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A §-ában foglaltakra, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (8) 
bekezdésében foglaltakra. 
 

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

A II.2.7) pontban szereplő kezdő időpont csak és kizárólag az EKR rendszer sajátosságára tekintettel kerül megadásra, tekintettel 
arra, hogy a rovat kitöltése kötelező. A teljesítés a szerződés hatálybalépésével indul.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

meghosszabbítási opciót saját költségvetésből finanszírozza. A „meghosszabbítási opció” a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján 
előre megismerhető, egyértelműen rögzített tény, ezáltal a hosszabbítás nem tartozik a Kbt. szerződésmódosítás szabályainak hatálya 
alá.

Nem

Nem

Nem

Igen

MMIA-3.1.7/11-2021-00001
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Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
 
Késedelmi kötbér – Amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a Szerződés 4.1. pontja szerint igényelt 
szolgáltatások tekintetében a műszaki leírásban meghatározott mintavételezést határidőn belül nem kezdi meg vagy bármely egyéb 
határidőt elmulaszt, úgy ajánlatkérő minden késedelmesen megkezdett órára késedelmi kötbérre jogosult. 
Késedelmi kötbér mértéke: 1%/óra. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.  
 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának a 
napjától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett olyan referenciával, 
mely során legalább 1200 db SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt és/vagy SARS-CoV-2 PCR teszt elvégzése került sor. 
 
A fenti referenciakövetelményeknek az ajánlattevők megfelelhetnek 3 db referenciával. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az 
ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat. 
 
M/1.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatában be kell 
nyújtania a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) teljesített legjelentősebb szállításainak [a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett], vonatkozó szerződés(ei)nek ismertetését. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 23. §-ában foglaltakra, miszerint az M/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek való 
megfelelést ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolással tudja igazolni. 
 
A Kr. 22 § (2) bekezdése alapján a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább: 
 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, 
- a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését, valamint mennyiségét (olyan részletességgel, melyből az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható) 
- a teljesítés helyét, 
- a teljesítés időtartamát (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap bontásban), 
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, 
- a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, és elérhetőségét. 
 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ára és 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is. 
 
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kbt. 65. § (7), és (12) 
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. 
 
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként 
teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú 
nyilatkozatát is.  
 
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra. 

Nem

Nem

Nem
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét az MMIA-3.1.7/11-2021-00001 azonosítószámú projektből finanszírozza. A támogatási intenzitás: 
100,000000%. Finanszírozás módja: utófinanszírozás 
Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. 
A számla/számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése:  
 
Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt 2 havonta jogosult teljesítési kimutatást előterjeszteni a megelőző 2 hónap teljesítésével 
kapcsolatban. Ajánlatkérő a kimutatás elfogadását követően 8 munkanapon belül részteljesítésigazolást állít ki. A 
részteljesítésigazolás átvételét követően Nyertes ajánlattevő részszámla kiállítására jogosult. 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésben a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Fizetési késedelem esetén a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat érvényes.  
Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit a 
szerződéstervezet tartalmazza. 
Nyertes ajánlattevőnek átlátható szervezetnek kell minősülnie a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) alapján. 
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: 
- 2017. évi CL. tv; 
- 2007. évi CXXVII. tv; 
- 2011. évi CXCV. tv; 
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; 
- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (6) bekezdései; 
 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Meghiúsulási kötbér - Amennyiben ajánlatkérő a Szerződést súlyos szerződésszegés miatt, vagy egyéb olyan okból, amelyért nyertes 
ajánlattevő felelős, azonnali hatályú felmondással megszünteti, valamint nyertes ajánlattevő az igényelt szolgáltatásokat neki 
felróható okból nem teljesíti, vagy a késedelem a 20 órát meghaladja ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.  
Meghiúsulási kötbér mértéke: 20%. 
 
A részletes mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

Nem

Nem

Nem
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A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdéseit és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424
/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

Nem

Nem

2022.05.09 11:00

HU

2

2022.05.09 13:00

EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

Nem

Nem

Igen

Igen
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1) Ajánlatkérő a jelen hirdetmény karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési 
dokumentumokban (KD) adja meg.  
 
2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. 
rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül 
jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. Mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció 
kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. 
 
3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.  
 
4) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással Ajánlattevő az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás, akkor Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 
 
5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg 
valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán. 
 
6) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem 
alkalmazza.  
 
7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb árat jelölte meg, mint értékelési szempont. Ajánlatkérő a 
beszerzendő áru tulajdonságait pontosan meghatározta (konkrétan meghatározott minőségi követelmények). Az ajánlatban további 
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását. 
 
8) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27
/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával 
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 
 
9) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb 
forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / forrás rendelkezésre 
bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell 
tekinteni, amelyre Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a fent megjelölt 
feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. 
Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés a felek ezzel ellentétes 
megállapodásának hiányában minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő 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.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.04.21

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

10) 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.  
 
11) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el. 
 
12) FAKSZ: dr. Koppándi Dániel (lajstromszám: 00665). 
 
13) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is meg kell tenni a 
nyilatkozatot). 
 
14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem 
köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés 
alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet 
fogalom-meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. Az ajánlattevő az 
ajánlattétel során köteles átláthatósági nyilatkozatot benyújtani. 
 
15) IV.2.5. ponthoz: ajánlatkérő 2 hónapon 60 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak alapján, miután a közbeszerzési 
eljárást ajánlatkérő folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 
 
16) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői 
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlat részét képező, nem elektronikus úton (vö.: űrlap kitöltése) megtett nyilatkozatokat 
aláírták- további részletek karakterkorlátra tekintettel az útmutatóban. 
 
17) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése. Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása nem nyilvánítható üzleti titokká. 
 
18) Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre 
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek.  alapján vizsgálja. 
 
19) Ajánlattevőnek, azaz a vizsgálatot végző laboratóriumnak, rendelkeznie kell akkreditációval, továbbá a laboratórium működési 
engedélye terjedjen ki a telephelyhez kötött labortevékenységen felül a mozgó-változó telephelyen történő mintavételezésre is. Az 
ajánlat részeként csatolnia szükséges ajánlattevőnek az akkreditációt és a laboratórium működési engedélyét a fentiek 
alátámasztására. 
 
20) Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolniuk kell az ajánlatuk alátámasztásául a dokumentáció részét képező Ártáblázatot. Az 
Ártáblázatot aláírt pdf. és szerkeszthető excel verzióban is szíveskedjenek benyújtani. 
  
21) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott eszközöknek (teszteknek) rendelkezniük kell 8/2003. (III.13.) ESzCsM 
rendelet alapján CE tanúsítvánnyal. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként csatolniuk kell a tanúsítványukat. 
 
22) A közbeszerzési dokumentációban lévő mintákban / formanyomtatványokban / mellékletekben elvárt tartalmú nyilatkozatokat 
szükséges benyújtani az ajánlatban. 
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