„Szerver hoszting/2018.”

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út
45/B.; röviden: NÚSZ Zrt.) – a továbbiakban ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nemzeti
eljárásrendben, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez szolgáltatás megrendelése
tárgyban.
Az eljárás megnevezése:
Tárgya:
CPV kód:
Fő tárgy

„Szerver hoszting/2018.”
szolgáltatás megrendelése
72.50.00.00-0
[Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások]

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma e-mail és honlap címe
Neve: NÚSZ Zrt.
Címe: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
Stratégiai Beszerzési Csoport
V. emelet 506. iroda
Honlap címe: www.nemzetiutdij.hu
Kapcsolattartó:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail címe:

dr. Kulcsár Szilárd
+36 1 436 8202
+36 1 436 8370
Kulcsar.Szilard@nemzetiutdij.hu; kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu

Ajánlattevőnek (továbbiakban: ajánlattevő) az ajánlata (továbbiakban: ajánlat) kidolgozásakor figyelembe kell
vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító ajánlattételi felhívás
(továbbiakban: felhívás) és a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok)
tartalmaznak.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a szerződéssel
kapcsolatos műszaki és gazdaságossági szempontok érdekében ajánlatkérő a beszerzés teljes tárgyára egy
ajánlattevővel kíván szerződést kötni.
2.

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja
Ajánlatkérő a Kbt. 57. és 39. §-ai szerint a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjától elektronikus úton – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – korlátlanul,
teljes körűen és térítésmentesen bocsátja gazdasági szereplők rendelkezésére.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlattevő (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó) a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételéről a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott regisztrációs lap kitöltésével és ajánlatkérőnek
való megküldésével visszaigazolást tartozik küldeni ajánlatkérő részére.
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3.

A közbeszerzés tárgya, mennyisége
Tárgy
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő informatikai eszközeinek adatközponti elhelyezése és a kapcsolódó
infrastrukturális háttér (szerver hoszting szolgáltatás) biztosítása a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak
szerint.
Mennyiség
Egy darab WAN/LAN eszközök elhelyezésére alkalmas, legalább 42U magas rack szekrény és kiegészítői
biztosítása a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
Három darab szerver és tároló eszközök elhelyezésére alkalmas, legalább 42U magas rack szekrény és
kiegészítői biztosítása a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.

4.

A szerződés meghatározása
Vállalkozási szerződés a 3. pont szerinti munkák teljesítésére.

5.

Elektronikus árlejtés
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban elektronikus árlejtést nem folytat le.

6.

A szerződés időtartama
A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba, és hatálya a hatályba lépéstől számított 36. hónap
utolsó napjáig tart.

7.

A teljesítés helye
A nyertes ajánlattevő által biztosított adatközpont (szerverhelyiség).

8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az igazolt teljesítést követően havonta benyújtott számlák ellenértékét ajánlatkérő a számla kézhez vételétől
számított 30 napos fizetési határidő mellett, a 2013. évi V. törvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 135.
§ (1) (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek mellett fizeti meg.
A finanszírozási, fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

9.

A többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége, vagy kizárása
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárja.

10.

A részajánlat-tétel lehetősége, vagy kizárása
Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja tekintettel arra, hogy a beszerzés részekre bontása esetén
sérülne ajánlatkérő azon műszaki és gazdasági érdeke, miszerint a szerződés teljes tárgyát egy ajánlattevő
teljesítse és a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja.

11.

Értékelési szempont
Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerint a legalacsonyabb ár.

12.

Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
Kizáró okok
A Kbt. 114. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését írja
elő:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá esik.
Igazolási mód
a.

A Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem
állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell (IV. fejezetben csatolt iratminta szerint).

b.

Valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy



c.

13.

olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek;
ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor 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 állandó 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.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. (Kbt. 67. § (4) bekezdés) (IV. fejezetben csatolt melléklet
szerint). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.

Alkalmassági követelmények
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja 19. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három
mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésekben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább
nettó 60.000.000 Ft általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három mérlegforduló nappal
lezárt üzleti évben teljes árbevétellel azért nem rendelkezik, mert később jött létre vagy működését később
kezdte meg, ezen ajánlattevő akkor minősül a szerződés teljesítésére alkalmatlannak, ha működésének vagy
tevékenysége megkezdésének időpontjától számítva nem rendelkezik összesen legalább nettó 30.000.000 Ft
teljes árbevétellel.
A gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
3

„Szerver hoszting/2018.”

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) – (11) bekezdésében és a 67. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
megállapítására.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet alapján ajánlatában csatolja:
M/1. a 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
megelőző három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti [szerverek és egyéb IT infrastruktúrák
adatközponti elhelyezése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása] munkáinak ismertetését tartalmazó
cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 23. § szerint igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni







a szolgáltatás tárgyát (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel; olyan
részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával való egyezősége megállapítható legyen)
konzorciumban történt teljesítés esetén az ajánlattevő által teljesített munka értékének százalékos
feltüntetését,
az ellenszolgáltatás összegét (az ajánlatkérő által vizsgált időszakra lebontva),
a teljesítés idejét kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap részletességgel való – megadásával,
a szerződést kötő másik fél megnevezését (a szolgáltatásról információt nyújtó személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe megadásával), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati
időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített
szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának
megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szállításokat/szolgáltatásokat is
magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szolgáltatások szerződéses
értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M/2. a 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján
- ISO 9001:2008 sorozatú és típusú
- ISO/IEC 20000-1:2011 sorozatú és típusú és
- ISO/IEC 27001:2013 sorozatú és típusú
vagy azokkal egyenértékű tanúsítványok másolatát (lejárati dátum megjelölésével);
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A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M/2. alkalmassági
követelmények tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem
róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve,
hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt
minőségbiztosítási szabványoknak.
M/3. a 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, ajánlattevő adatközpontjának
(szerverhelyiség) megadásával és az adatközpont (szerverhelyiség) ajánlatkérő székhelyén (1134 Budapest,
Váci út 45/B.) található adatközpontjától való távolság (km) megjelöléséről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három
évben a közbeszerzés tárgyában [szerverek és egyéb IT infrastruktúrák adatközponti elhelyezése és
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása] összesen legalább nettó 40.000.000 Ft értékű szerződésszerűen teljesített
és a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciamunkával.
M/2. nem rendelkezik legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes
-

ISO 9001:2008 sorozatú és típusú
ISO/IEC 20000-1:2011 sorozatú és típusú és
ISO/IEC 27001:2013 sorozatú és típusú

vagy azokkal egyenértékű független tanúsító által tanúsított rendszerekkel.
M/3. nem rendelkezik egy olyan adatközponttal (szerverhelyiséggel), amely az ajánlatkérő székhelyén (1134
Budapest, Váci út 45/B.) található adatközpontjától legfeljebb 40 km-es távolságra található. A megajánlott
adatközpont rendelkezzen redundánsan 2x100 GB sávszélességű kapcsolattal és fegyveres őrzéssel.
Ahol ajánlatkérő távolság értékkel jelölte az alkalmassági követelményt, ott a távolságot KRESZ szabályai
szerint és közúton mérve kell megadni.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattevő által az M/3. pont szerinti alkalmasság körében megadott
távolság adatot a http://maps.google.com webes útvonaltervező programmal ellenőrizze.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel a referenciára (M/1.) vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására
a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja
meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szüksége van.
A gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) – (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint.
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A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság megállapítására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
14.

Az ajánlat formai követelményei
Az ajánlatot írásban és zártan, a 17. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Postán történő megküldés esetén az ajánlatot a 17. pont szerinti postafiókra kell címezni (ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai küldeményeket
átirányítja a megjelölt postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos késedelmét
eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat ajánlattevő viseli). Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot a
17. pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani.
Ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti (papír alapú) példányát valamint az elektronikus
csomagolásban kell lezárniuk (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb, az
csomagolásban) a csomagolásra minden esetében rá kell írni ajánlattevő
megnevezését („Szerver hoszting/2018.”), valamint hogy „Határidő előtt nem
tüntetni rajta: Stratégiai Beszerzési Csoport, V. emelet 506. iroda.

másolati példány(oka)t egy
ajánlat zártságát biztosító
nevét, címét, az eljárás
bontható fel!”, és fel kell

Az ajánlatot egy papír alapú példányban kell benyújtani írásban, zártan, továbbá egy – a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (.pdf formátumban CD/DVD-n). A
papír alapú példányt ajánlattevő köteles kötve vagy fűzve benyújtani, mely biztosítja az ajánlat könnyű
lapozhatóságát. A papír alapú ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő
a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az
ajánlatnak lehetőleg az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus másolati példány között eltérés van az eredeti (papír
alapú) példány az irányadó.
Az ajánlat eredeti (papír alapú) példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az ajánlattevő
vagy olyan személy(ek) cégszerű aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az ajánlattevő
számára kötelező érvényűvé tegyék.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek
kézjegyükkel kell ellátniuk.
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok szerint benyújtandó hatósági és egyéb igazolásokat,
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban csatolni.
A közbeszerzési dokumentumok mellékleteivel (iratminták) egyező tartalmú nyilatkozatok kitöltése és az
ajánlathoz való csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.
Az ajánlatban lévő minden – ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult személynek.
15.

Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. Az ajánlatot magyar nyelven
kell benyújtani.
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Az ajánlat és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni,
illetőleg magyar nyelvű fordításban kell benyújtani. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és
fordítást igényel, ajánlatkérő – az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő
egyidejű csatolása mellett – elfogadja azok ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve
felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem
veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő a felelős.
16.

Hiánypótlás lehetőségének biztosítása
Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt. 71. § -ban foglalt rendelkezések szerint jár
el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

17.

Ajánlattételi határidő
Az ajánlatokat 2018. április 26. napján 11:00 óráig kell benyújtani.
Amennyiben a lejárati nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon ugyanezen óráig.

18.

Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatok (és az eljárás során egyéb küldemények) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújthatók
közvetlenül vagy postai úton.
Az ajánlatok benyújtásának címe postai úton történő benyújtás esetén:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Stratégiai Beszerzési Csoport, V. emelet 506. iroda
Az ajánlatok benyújtásának címe közvetlen benyújtás esetén:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
Stratégiai Beszerzési Csoport, V. emelet 506. iroda
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. címre küldött postai
küldeményeket átirányítja a fentiek szerinti postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több
napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat ajánlattevő viseli.
A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát
ajánlattevő viseli.

19.

Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja
Az ajánlatok felbontásának helye:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B. V. emeleti hivatalos tárgyaló helyiség
Az ajánlatok felbontásának időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óra.
Az ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésére
tekintettel az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti.
Adott esetben az ajánlatkérő a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint fog eljárni.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt
napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek.
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20.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. Ajánlatkérő a bontási eljáráson felolvassa a Kbt. 68.
§ (4) bekezdésében foglalt adatokat.

21.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

22.

Az eljárás típusa a Kbt. Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint
Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás.

23.

A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai és az első tárgyalás időpontja
Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.

24.

Az összegezés megküldésének időpontja
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint, az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja
ajánlattevőket az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével az ajánlati kötöttség lejárta előtt.

25.

Az Ajánlattevők kiegészítő információért az alábbi címhez fordulhatnak
A 2. pontban megadott kapcsolattartási címen, faxszámon vagy e-mail címen kizárólag írásban, a telefonon
kért és/vagy adott információ az ajánlat elkészítésekor nem vehető figyelembe a Kbt. 41. § szerint. A kiegészítő
tájékoztatásra a Kbt. 56. § vonatkozó rendelkezései és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

26.

Egyéb információk
a. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania [Kbt. 66. § (1) bekezdés].
b. Ajánlatkérő az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 és a MEBIR MSZ 28001 szabványok
alapján tevékenykedik. Ajánlattevő tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy tevékenysége során
– az előzőek szerinti – szabványoknak megfelelően jár el.
c.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.

d. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatóak azzal, hogy az
ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
e. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén – amennyiben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti
meg a szerződést.
f.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az ajánlattevő
köteles viselni.

g. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében és a 66. § (5) bekezdésében
foglaltakra.
h. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges. Ajánlattevő csatolja
a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
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szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
teljesítésének időtartama alatt (adott esetben).

rendelkezésre

állnak

majd

a

szerződés

i.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot tekintettel a Kbt. 47. § (2)
bekezdésében foglaltakra eredeti példányban szükséges csatolni.

j.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerint felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3)
bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg a P/1., M/1., M/2. és M/3. pont szerinti alkalmassági
követelmények vonatkozásában.

k.

Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.

l.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 136. § (1)-(2) és 143. § (3) bekezdésében
meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem vagy ezektől eltérően
állapodtak meg, illetve ha a szerződésben kifejezetten ezen rendelkezésekre vonatkozó hivatkozás
nem történik.

m. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
n. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége
esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra.
o. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
p. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 113. (2) bekezdésében foglaltakra.
q. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: (URL)
http://www.nemzetiutdij.hu/articles/category/szerzodesek_kozbeszerzesi_hirdetmenyek
r.

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) o igen X nem

s.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Díjlevonás: A közbeszerzési műszaki leírás szerinti elvárt szolgáltatási szintek megsértése esetén
nyertes ajánlattevővel szemben szankció (hibapont) alkalmazható. A hibapont összege a nyertes
ajánlattevő szerződés szerinti – utolsó havi – díjából levonásra kerülhet.
Meghiúsulási kötbér: Rendkívüli felmondás esetén ajánlatkérő jogosult 4.000.000 Ft összegű
meghiúsulási kötbér érvényesítésére a nyertes ajánlattevővel szemben. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a Szolgáltatást nem kezdi meg a szerződés hatályba lépésének időpontját követő
legkésőbb 15 napon belül, úgy azzal ajánlatkérő érdekmúlása következik be, melynek alapján az
ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni a szerződés szerinti meghiúsulási kötbér érvényesítésével.

t.

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől ajánlattevő
a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást
kaphat.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság
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1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.apeh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06-1-374-2700
Fax: +36-06-1-374-2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
u. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
27.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2018. április 10.
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