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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159193-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Belvízi utak irányító, biztonsági vagy jelzőberendezései
2018/S 072-159193
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
AK14540
Elnök utca 1.
Budapest
1089
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rsoe.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.doksys.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda
Baranyai tér 8. I/4.
Budapest
1117
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Körmendi Miklós
Telefon: +36 304884519
E-mail: dr.kormendi.miklos@kormendim.hu
Fax: +36 12693417
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rsoe.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda
Baranyai tér 8. I/4.
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Budapest
1117
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Körmendi Miklós
Telefon: +36 304884519
E-mail: dr.kormendi.miklos@kormendim.hu
Fax: +36 12693417
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rsoe.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit egyesület

I.5)

Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Balatoni viharjelző berendezések adásvétele

II.1.2)

Fő CPV-kód
34996200

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint ajánlatkérő balatoni viharjelző
berendezések adásvétele tárgyában kér árajánlatot.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
31712341

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint ajánlatkérő mindösszesen 22 db balatoni
viharjelző berendezés (jelzőberendezés) adásvétele tárgyában kér ajánlatot.
A teljes (22 db) mennyiségen belül 19 db jelzőberendezést 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő
tápfeszültséggel, 3 db jelzőberendezés napelemes tápellátással kell teljesíteni.
A nyertes ajánlattevő az alábbi paraméterek szerinti, a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére
szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló
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27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet, valamint a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet
előírásának és jelen műszaki leírásnak megfelelő LED jelzőberendezést köteles adásvételi szerződés
keretében átadni (leszállítani).
Főbb műszaki követelmények:
A jelzőberendezés feleljen meg a 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 3. számú melléklet 8. Meteorológiai jelzések
pontban meghatározott, valamint az alábbi előírásoknak:
Villanásszám: két fokozat, 45/90 villanás/perc, konfigurálható (programozható), a felvillanás hossza minimum
200 msec és szabályozható.
Szín: A 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet I-4. mellékletében meghatározott: Sárga.
Elvárt fényerősség 19 db parti jelzőberendezés esetén: minimum 80 000 cd/jelző.
Elvárt fényerősség 3 db tó-közepi (napelemes tápellátású) jelzőberendezés esetén: minimum 9 000 cd/jelző.
Láthatóság: A 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet I-5. mellékletében meghatározottak szerint, min. 5 km 0,74T
nappali fényviszonyok mellett.
Nyílásszögek:
o

o

— függőlegesen ± 0,8 - ± 2,0 , (-3 dB, a névleges fényerő legalább 50 %-a),
— a jelzőberendezések elvárt vízszintes nyílásszögeit ajánlatkérő a műszaki leírásban adja meg.
Vezérlés, állapotlekérdezés:
— a vezérlés/visszajelzés illeszkedjen a jelenlegi vezérlőhöz (SWS-1 állomásvezérlő).
(galvanikus leválasztás, optócsatoló).
Élettartam: minimum 50 000 óra.
o

Működési tartomány: -25 +55 C között.
Páratartalom: maximum 98 %.
Védettség: UV és IP67 védettség.
Tápfeszültség:
— 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültség, (névleges) teljesítmény felvétel maximum 1 000 W (19
db jelzőegység vonatkozásában),
— napelemes tápellátás (3 jelzőegység vonatkozásában).
A napelemes tápellátású jelzőberendezések a Balaton tóvizén opcionálisan bóján vagy tartóoszlopon kerülnek
elhelyezésre. Ajánlattevőnek mindkét elhelyezésű (bója vagy tartóoszlop) jelzőberendezésre ajánlatot kell
tennie.
Ajánlattevőnek a napelemes tápellátású jelzőberendezések vonatkozásában ajánlatot kell adnia a
folyamatos tápellátást biztosító, mélykisülés ellen védelemmel ellátott szünetmentes tápegységre. A tápellátó
berendezésnek minimum 4 óra szünetmentes tápellátást kell biztosítaniuk. A szünetmentes tápegység
ellenértékét a napelemes tápellátású jelzőberendezés ajánlati árának kell tartalmaznia.
A szállítandó 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültségű LED jelzőberendezések illesztőegysége
és a szünetmentes tápegység a jelenlegi villanócsöves vezérlő és kondenzátoros szekrényben kerülnek
elhelyezésre.
A szekrény mérete 300x600x600 mm.
Üzemmód: A felhasználó által állítható/programozható nappali / éjszakai fényáram-kibocsátás,
fényviszonyokhoz igazodó, automatikus fényáram szabályozás, (automatikus átkapcsolás, éjszakai fényerő a
nappali fényerő minimum 5 és maximum 20 %-a).
Programozás csatlakozási pontjai: RS 232/485 és/vagy IRD porton keresztül.
EMC: CEPT előírás szerint (DIN EN55015:2006; 2007, DIN EN61000-4-2:2008, DIN EN61000-4-3:2006, DIN
EN6100-4.5:2005), vagy azzal egyenértékű.
Szélállóság: minimum 170 km/h.
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Tömeg: maximum 50 kg.
Nyertes ajánlattevőnek a jelzőberendezések működtetéshez és karbantartáshoz - jelzőberendezés típusonként
- magyar nyelvű nyomtatott és elektronikus példányú áramköri leírást és telepítési útmutatót kell az eszközök
átadás-átvétele időpontjáig átadnia.
A részletes műszaki paramétereket a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 230 VAC/8-48 VDC (névleges) tápfeszültséggel működő jelzőberendezés
fényerőssége (cd/jelző, minimum 80.000, maximum 100.000) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jelzőberendezés villanásszáma (msec, minimum 200, maximum 450) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Éjszakai fényerő a nappali fényerő százalékában megadva (%, minimum 5, maximum
20) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A napelemes tápellátású jelzőberendezések a Balaton tóvizén opcionálisan bóján vagy tartóoszlopon kerülnek
elhelyezésre. Ajánlattevőnek mindkét elhelyezésű (bója vagy tartóoszlop) jelzőberendezésre ajánlatot kell
tennie.
Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötésig egyoldalú jognyilatkozattal jogosult eldönteni, hogy a napelemes
tápellátású jelzőberendezések közül hány darab kerül elhelyezésre bóján vagy tartóoszlopon, valamint erre
vonatkozóan a nyertes ajánlattevő felé a termékek beszerzésére irányuló konkrét írásbeli megrendelést leadni.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 A személy-és vagyonbiztonság növelése
céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozása Katasztrófavédelmi rendszerek
fejlesztése a Balaton régió területén

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő saját hatáskörben végzi el a LED jelzőberendezések telepítését, helyszíni szerelését és üzembe
helyezését, ezek a feladatok nem képezik jelen beszerzés tárgyát. A folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel
az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak,
— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3)
bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése
foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás),
— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás),
— A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell
az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy
közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát.
(előzetes igazolás),
— Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
— A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat
az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások
benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő
nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el
vagy felvilágosítást kér,
— Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások benyújtására,
— A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1/A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a)pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a
Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan
szervezet,amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül,az
általa kiadott vagy aláírt igazolás;b)ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb
szervezet,az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, ill.az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.Az igazolás(nyilatkozat)tartalmazza legalább a következő
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adatokat:a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik
fél,a szállítás(szerződés)tárgya,mennyisége,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen
ki kell derülnie,hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.Közös ajánlattétel esetén a
műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet(személy)kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott M.1/ alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni.A gazdasági szereplő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,az eljárást megindító felhívásban előírt
nyilatkozatokat(igazolásokat)az ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.A gazdasági
szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására
kívánt felhívni.Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta,az ajánlatkérő nem hívja
fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be-és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bek. alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja
fel az igazolások benyújtására.Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb hat éven belül
megkezdett,szállításokat veszi figyelembe.Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben.
M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év
összességében legalább 5 darab, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti termék (45/90-es villanásszámú,
sárga fényű jelzőberendezés) szállítására (eladására) vonatkozó referenciával (referenciákkal).
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér: Mindkét kötbér alapja az át nem adott termékek nettó ellenértéke, mértéke
minden megkezdett késedelmes nap után annak 0,5 %-a, max. 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a szerződés nettó ellenértékének 15 %-a.
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Jótállás: A jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja az eszközök minőségi ellenőrzésének
lezárulta.
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
2015. évi CXLIII. tv.
2013. évi V. tv.
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Számlázás: előleg 10 % (az előleg a végszámlában kerül elszámolásra), 1. részszámla: 30 %, 2. részszámla:
30 %, végszámla.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Támogatási intenzitás:
100 %.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 16:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 23/07/2018

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 16:00
Hely:
Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda.
1117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok („dokumentumok”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: doksys.hu
Felhasználónév: Viharjelző1.
Jelszó: Viharjelző1.
A dokumentumok Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elektronikus elérése az eljárásban való részvétel feltétele.A
dokumentumok eléréséről az ajánlatban kell nyilatkozni.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet létrehozását.
3. Az ajánlatot írásban,1 papír alapú példányban,zárt csomagolásban,a jelen felhívás 1.3.pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani.Az aláírt ajánlatot,teljes terjedelmében,írásvédett(nem
szerkeszthető pdf) formátumban,egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is csatolni szükséges.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68. § (4) bek. szerinti információkat.
5. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),
vagy a 2006.évi V.törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek
megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos
meghatalmazást.
6. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is,valamint változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is);
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bek. szerinti nyilatkozatait.
8. A III.1.3) M.1 pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Kbt. 71. § (6) bek. szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
10. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát. (A megajánlott eszközök és tartozékai gyártója,
típusa és részletes műszaki leírása, 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültséggel működő
jelzőberendezés legalább 4 óra szünetmentes tápellátását biztosító eszközök minimális paraméterei, valamint
bevilágítási (besugárzási) terv). A bevilágítási terv két részből áll: 1.Nyomtatott, A4-es méretű 2D-s színes
rajz 2. Szöveges leírás (részletezés). A bevilágítási terv ajánlattevő által meghatározott fényerő, illetve
ajánlatkérő által megadott lokáció és a jelzőberendezések vízszintes nyílásszögei alapján mutatja be a
viharjelző berendezések függőleges és vízszintes nyílásszögeit azzal, hogy a balatoni víztükör minden pontjáról
min. 3 db jelzőberendezés láthatóságát biztosítani szükséges. Amennyiben a besugárzási terv nem teljesíti
ezeket a feltételeket úgy az ajánlat - a szakmai ajánlat meg nem felelése okán - érvénytelen.
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11. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy az élet- és vagyonbiztonság
indokolja a jelzőberendezések műszaki-technikai egységét.
12. Az értékelés módszere:1-3. részszempontnál fordított arányosítás, 4-6. részszempontnál
arányosítás.További információkat a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.Adható pontszám alsó és felső
határa 0-100.
13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Körmendi Miklós (00298)
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2018
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