ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000575382018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet

Közbeszerzés
tárgya:

MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok

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

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató
Intézet

EKRSZ_
64944126

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

HU321

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Bem Tér 18/C.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Molnár

molnar.jozsef@atomki.mta.hu

Telefon:

4026

Ország:

Magyarország

József
+36 52509200

Fax:

+36 52416181

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

www.atomki.mta.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Nemzeti azonosítószám
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
20412351

Postai cím:
Város:

Debrecen

NUTS-kód:

HU321

Egyéb cím adatok:

Csigekert Utca 75

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

captatio@t-email.hu

Tóth
Telefon:

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

EKR000575382018

Postai irányítószám:

www.captatio.hu

4027

Ország:

Magyarország

Csaba
+36 305656168

Fax:

+36 52504333

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi intézmény

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység
tudományos kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
31731100-0

MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok szállítása az ESS IKC RF-LPS projekt (European Spallation Source, In-Kind
Contribution, RadioFrequency Local Protection System) FIM (Fast Interlock Module) alprojektje részére az alábbi megosztás szerint. I.
részajánlat 120 db ADC_3117-A0 modul szállítása. II. részajánlat 120 db DIO_3118-A0 modul szállítása. A szállítandó termékek
részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(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:

120

vagy a teljesítés határideje:

European Spallation Source ERIC, Odarslövsvägen 113, 224 84 Lund, Sweden.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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:
31730000-2
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1 - ADC_3117-A0 modul szállítása

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
SE224 Skåne län

A teljesítés fő helyszíne:

European Spallation Source ERIC, Odarslövsvägen 113, 224 84 Lund, Sweden.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok szállítása az ESS IKC RF-LPS projekt (European Spallation Source, In-Kind
Contribution, RadioFrequency Local Protection System) FIM (Fast Interlock Module) alprojektje részére az alábbi megosztás szerint. I.
részajánlat 120 db ADC_3117-A0 modul szállítása. II. részajánlat 120 db DIO_3118-A0 modul szállítása. A szállítandó termékek
részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(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 kritérium:
Költség kritérium:
Ár kritérium:

Nem
Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség:

100

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

120

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

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
Nem
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
II.2.7) ponthoz A szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírás napján lép hatályba. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba
lépését követő 120 naptári nap, 36 db terméket a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül le kell szállítani. (A munkanap
megjelölése csak a felhívás feladhatósága miatt történt.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad mindkét szállítási határidő tekintetében.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - DIO_3118-A0 modul szállítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
31730000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
SE224 Skåne län

A teljesítés fő helyszíne:

European Spallation Source ERIC, Odarslövsvägen 113, 224 84 Lund, Sweden.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok szállítása az ESS IKC RF-LPS projekt (European Spallation Source, In-Kind
Contribution, RadioFrequency Local Protection System) FIM (Fast Interlock Module) alprojektje részére az alábbi megosztás szerint. I.
részajánlat 120 db ADC_3117-A0 modul szállítása. II. részajánlat 120 db DIO_3118-A0 modul szállítása. A szállítandó termékek
részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(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 kritérium:
Költség kritérium:
Ár kritérium:

Nem
Nem
Igen

Súlyszám / Jelentőség:

100

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

120

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
II.2.7) ponthoz A szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírás napján lép hatályba. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba
lépését követő 120 naptári nap, 36 db terméket a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül le kell szállítani. (A munkanap
megjelölése csak a felhívás feladhatósága miatt történt.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad mindkét szállítási határidő tekintetében.

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 az a gazdasági szereplő
, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő
kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlattevőnek a Kbt. 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat. A Kbt.
62. §-a szerinti kizáró okok igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-a az irányadó, melynek nyomán az ajánlattevőnek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb)alpontjában, a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gc) alpontjában, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okokat
pedig a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § a) pontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át. A
kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ra,
továbbá a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
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:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):
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Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő nem határozott meg alkalmassági feltételt a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a késedelmes szállítással érintett termékek nettó árának 0,1%-a naptári naponként. Amennyiben
a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 15 naptári napot, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést
felmondani. A késedelmi kötbér értéke egyébiránt nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 5%-át. Meghiúsulási kötbér: a nettó
szerződéses ár 15%-a. Továbbá 25 hónap jótállás (garancia).
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a számlázás, elszámolás és kifizetés pénzneme: EUR. Az ajánlatkérő sem előleget, sem foglalót nem biztosít. A nyertes
ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően nyújthat be számlát. A teljesítésigazolás kiállítása a Kbt. 135. § (1)
bekezdés szerint történik. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével
összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében
történik. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont alapján, ugyanis a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, illetve a kizárólagos
jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
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Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2018.09.26

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő egy, szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. Az első tárgyalás időpontja: 2018. szeptember 26. 14:00 óra, melyre az
ajánlatkérő az EKR-ben küld meghívót az ajánlattevőnek. A tárgyalás helye: az ajánlatkérő székhelyén a tárgyaló. A tárgyalások
megkezdésekor az ajánlattevő képviselője/képviselői köteles(ek) igazolni nyilatkozattételi jogosultságukat (pl. meghatalmazás, illetve
cégjegyzésre jogosult személy esetében aláírási címpéldány másolata, ha az nem szerepelt az ajánlatban). Ajánlatkérő jelen eljárásban
nem alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésébe foglaltakat. Ajánlatkérő továbbá nem alkalmazza Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltakat
sem, ugyanakkor a tárgyalás(ok) során a Kbt. 88. § (6) bekezdését irányadónak tekinti. A tárgyalások(ról) a Kbt. 88. § (4) bekezdés
szerinti jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlatkérő az EKR-ben közzétesz. Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a
tárgyalások során meghatározott végleges ajánlat megtételére kéri az ajánlattevőt az EKR-en keresztül. A végleges ajánlattételi
határidő lejártakor ajánlati kötöttség áll be. A végleges ajánlattétel során az ajánlattevő újabb feltételeket, kiegészítéseket már nem
szerepeltethet az ajánlatában. A végleges ajánlat benyújtása és bontása az EKR-ben történik az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. A végleges ajánlat
benyújtásának tervezett időpontja: 2018. szeptember 27. 10:00 óra. Helye: https://ekr.gov.hu

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.09.20

10:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

2018.09.27

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.09.20

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
– Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak igazolása érdekében felhívja az ajánlattevőt, hogy az Ajánlati dokumentációt,
továbbá az egyéb közbeszerzési dokumentumokat, amennyiben ilyenek az eljárás során közzétételre kerülnek, az ajánlattevőnek, vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártáig le kell töltenie az EKR-ből. A közbeszerzési
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dokumentumok az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. – Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet
esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017. Korm. rend. 10-13. §-ai tartalmaznak.
Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. Korm. rend. 10. § (1)-(2) bekezdése alapján az
EKR-ben rendelkezésre álló, illetve az ajánlatkérő által létrehozott űrlapok használata kötelező. – Az EKR használatához 424/2017.
Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. – Az ajánlattevő részajánlatonként kizárólag az összes termék szállítására tehet
ajánlatot. A termékek egy részére tett (rész)ajánlat érvénytelen. – Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell
az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá az ajánlati árat [Kbt. 66. § (5) bekezdés]. Amennyiben az ajánlattevő
mindkét részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólap részajánlatonként csatolandó. [A felolvasólap elektronikus űrlapként az ajánlattevők
rendelkezésére áll az EKR-ben.] – Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. [A nyilatkozat elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére áll az
EKR-ben.] – Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó(k). Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be
ajánlatot, a nyilatkozatok részajánlatonként csatolandók. – Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési
kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. – Ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlat
részeként bármely dokumentumot benyújtó és aláíró alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely
nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (képviseleti jogosultságát igazoló
dokumentumának) egyszerű másolatát. – Az ajánlat részeként csatolandó továbbá a szállítani kíván termékek részletes műszaki leírása
. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot a műszaki leírást részajánlatonként kell csatolnia. – Ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a
szerződés teljesítése érdekében. - A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont indokolása: az ajánlatkérő igényeinek az Ajánlati dokumentációban
pontosan meghatározott termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem szolgálják, egyéb értékelési szempont alkalmazása nem lehetséges. – Ajánlatkérő az eljárás során a
hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek és a Kbt. 89. § (a) pontja figyelembe vételével biztosítja. – Ajánlatkérő jelen
eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. – Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. – Jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.08.31
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