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Közbeszerzés
tárgya:

Tömeges SMS küldő szolgáltatás

Ajánlatkérő
neve:

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

9535/2022

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

12097926242

Nemzeti azonosítószám

Kéthly Anna Tér 1

Postai cím:
Város:

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Podobni-Barkóczi

Podobni-Barkoczi.Dora@ujvilag.
gov.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1077

Ország:

Magyarország

Dóra

+36 15501500

+36 15501502

Fax:

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

www.ujvilag.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ujvilag.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 122-124. B. ép. 3. em.

Város:

Budapest

EKR000665432022

NUTS-kód:

HU110

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1026

Ország:

26087937241

Magyarország

2022.05.17 15:14:34

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Bozsó

bozso@witzrt.hu

Virág
+36 17888931

Telefon:

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:
A felhasználói oldal címe: (URL)

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) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665432022/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
Igen

a fent említett cím:

Nem

másik cím: (adjon meg másik címet)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665432022/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb:

Egyéb ajánlatkérő típusának nem közhasznú nonprofit szervezet
meghatározása:

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:
Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:
Információ - technológiai szaktanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

EKR000665432022

Tömeges SMS küldő szolgáltatás
EKR000665432022

Nem

II.1.2) Fő CPV-kód:
64212100-6

Szolgáltatás megrendelés

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tömeges SMS küldő szolgáltatás
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételére lehetőség van

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar,
mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el. A részekre bontás negatívan hatna
a szerződés teljesítésének körülményeire, azaz gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe
véve ésszerűtlen.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Tömeges SMS küldő szolgáltatás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
64212100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

A teljesítés helye:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. azzal, hogy itt kerül átadásra a nyertes ajánlattevő számára a
teljesítéshez szükséges adat, ugyanakkor a szolgáltatás során SMS küldés történhet országon belül és
országon kívül is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés célja Ajánlatkérő saját fejlesztésű pályázati informatikai rendszeréből rendszeres SMS üzenetek küldését biztosító
szolgáltatás igénybevétele. Keretösszeg: nettó 40.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nettó 28.000.000,- Ft összegig
(70%) vállal kötelezettséget.
A szolgáltatás keretében valamennyi hazai és külföldi mobil szolgáltató előfizetőjének irányába biztosítani kell az SMS küldést,
függetlenül attól, hogy a fogadó fél belföldön tartózkodik-e vagy roaming szolgáltatás keretében veszi igénybe a szolgáltatást. A
külföldi mobil szolgáltatók előfizetőinek irányába küldendő SMS-ek aránya nem éri el az 1%-ot.
A szolgáltatás küldési kapacitásának biztosítania kell az akár 2000 db SMS/óra értéket is.
A szolgáltatás keretében az SMS-ek küldését a hét minden napján 0-24 órában (7/24) biztosítani szükséges.
Ajánlatkérő nagyságrendileg, átlagosan heti 50.000 db SMS küldését tervezi a szerződés időtartama alatt, amellyel kapcsolatban
Ajánlatkérő kiemeli, hogy tervezett mennyiség, ennek kimerítésére Ajánlatkérő kötelezettséget nem vállal, illetve ezt meghaladó heti
darabszám elérése is lehetséges.
Ajánlatkérő az észlelt meghibásodást a nyertes ajánlattevő által a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosított és díjmentesen
igénybe vehető hibabejelentő szolgálatánál jelentheti be. A nyertes ajánlattevő köteles a szolgáltatás műszaki hiba miatti megszűnése
esetén a hiba kijavítását a hiba bejelentésétől számított 1 órán belül megkezdeni. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a hibát a hiba
kijavításának megkezdésétől számított legfeljebb 4 órán belül elhárítja.
Az alábbiakban ismertetett technikai paraméterek Ajánlatkérő jelenleg is működtetett informatikai rendszerének SMS küldés
biztosítására megvalósított kapcsolódási interfészét írják le. A megajánlandó szolgáltatás igénybevételéhez nyertes ajánlattevőnek
ennek megfelelő kapcsolódási felületet és kommunikációs protokollt szükséges biztosítania.
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Ajánlatkérő csak olyan specifikációval rendelkező szolgáltatás megajánlását fogadja el, amelyhez az alábbiakban részletezett,
nemzetközileg elfogadott szabványok szerinti működéshez saját rendszerében csak Ajánlattevő által a szerződés hatályba lépését
követően 3 naptári napon belül megadandó egyedi szolgáltatási paramétereit kell Ajánlatkérőnek beállítania a megfelelő működéshez.
•
Az SMS küldés kezdeményezése Ajánlatkérő informatikai rendszeréből történik human interfész beiktatása nélkül, Machine-toMachine (M2M) technológia alkalmazásával.
•
Ajánlatkérő fix IP címről kezdeményezi a kapcsolódást Szolgáltató rendszeréhez.
•
A két rendszer közti kommunikáció az ETS 300 133-3 ETSI szabvány szerinti Universal Computer Protocol (UCP) segítségével
történhet, annak Short Message Service Centre 4.6 (SMSC) -specific kibővítése szerinti External Machine Interface (EMI)
biztosításával.
•
A szolgáltatás működtetésére szolgáló protokoll struktúrája garanciát kell, hogy jelentsen minden elindított SMS elküldésére, az
esetlegesen fellépő kommunikációs hiba javítására.
További részleteket a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Képzett ár – nettó ajánlati összár
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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

12

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 1 éves (12 hónapos) időtartamra Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával
a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel meghosszabbítható, amennyiben a jelen pontban előírt 12 hónapos időtartam
lejártakor a keretösszeg még nem merült ki. Ajánlatkérőnek a hosszabbítási szándékáról a jelen pont szerinti 12 hónapos időtartam
lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal értesítenie kell a nyertes ajánlattevőt. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a, azaz nettó
28.000.000,- Ft erejéig vállal kimerítési kötelezettséget. A keretösszeg kimerítési kötelezettséggel érintett hányadán felül Ajánlatkérő
a keretösszeget nem köteles kimeríteni.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás 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 információk
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Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:
1. A szerződést a felek a szolgáltatás megkezdésének napjától számított 12 hónapos időszakra, de legfeljebb a nettó 40.000.000,- Ft
keretösszeg kimerüléséig kötik. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nettó 28.000.000,- Ft összegig (70%) vállal kötelezettséget, a
keretösszeg ezt meghaladó hányada tekintetében Ajánlatkérő a keretösszeget nem köteles kimeríteni. Nyertes ajánlattevőnek a
szolgáltatás működtetéséhez szükséges kommunikációs csatorna Ajánlatkérő által beállítandó paramétereit a szerződés hatályba
lépésétől számított 3 munkanapon belül át kell adnia Ajánlatkérőnek. A szolgáltatás kiépítését és használatba vehetőségét nyertes
ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 10 munkanapon belül biztosítania szükséges. A szolgáltatás
bevezetése vonatkozásában előteljesítés lehetséges.
2. Az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár
vizsgálata során egy darab képzett árat („Képzett ár – nettó ajánlati összár”) értékel, amely képzett árat az alábbi típusú SMS-ekre
adott egységárak alapján számol ki Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
1.1. Szolgáltató saját mobil hálózatán belüli SMS küldés díja/ Szorzószám: 9
1.2. Szolgáltató saját mobil hálózatán kívüli SMS küldés díja/ Szorzószám: 9
1.3. Külföldi számra küldött SMS díja/ Szorzószám: 2

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése 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.
Alvállalkozó 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 h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k)
és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot 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 egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
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 [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.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok ajánlatban történő benyújtásával
tartozik igazolni:
M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a felhívás feladását megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásait a Kr. 23. §-a szerinti formában és a 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, mely tartalmazza legalább az
alábbiakat:
a)
a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a referenciát kiállító személy telefonszáma és email címe
b)
a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
c)
a teljesített szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen,
d)
a teljesített szolgáltatás mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen,
e)
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, ha az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése irányadó.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet
a Kbt. 65. § (7) és (9), (11)-(12) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, amely legalább évi 945.000 db SMS üzenet elküldését
magában foglaló szolgáltatás teljesítésére vonatkozik.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

Nem

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

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alkalmazott kötbértípusok: hibajavítással kapcsolatos késedelmi kötbér, SMS-ek továbbításával kapcsolatos meghiúsulási kötbér,
szolgáltatási paraméterek átadásával kapcsolatos késedelmi kötbér, szolgáltatás kiépítésével kapcsolatos késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás díjfizetése a mobilszolgáltatások esetén szokásos utólagos havi elszámolás és számlaküldés szerint történik. Az egyes
SMS-ek ellenértéke azon naptári hónap vonatkozásában számolható el, amelyben az adott sms küldése megtörtént.
A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, továbbá Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV. szakasz: Eljárás

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

2022.05.30

11:00

óra/perc

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
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IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
2022.05.30

Dátum, helyi idő:

13:00

óra/perc

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az
ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. § -a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

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.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az 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.3.9) További információk:
1.
Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti
esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36
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17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
2.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 4041/C §-a az irányadó.
3.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4.
Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
5.
AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt.
66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben
meghatározott információkat.
7.
Ajánlattevőnek az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges
tartalommal is).
8.
Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
9.
FAKSZ: dr. Császár Alpár, lajstromszáma: 01051
10.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
11.
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény
és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
12.
Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a KDban részletezettek szerint.
13.
Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
14.
Aláírás igazolása a KD-ban részletezettek szerint.
15.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa megajánlott szolgáltatás olyan specifikációval
rendelkezik, hogy a műszaki leírásban részletezett, nemzetközileg elfogadott szabványok szerinti működéshez Ajánlatkérőnek a saját
rendszerében csak az ajánlattevő által a szerződés hatályba lépését követő 3 naptári napon belül megadott egyedi szolgáltatási
paramétereit kell beállítania.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022.05.17

(A rendszer automatikusan tölti)

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