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

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.

EKRSZ_
65035681

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Harkány

HU231

NUTS-kód:

7815

Ország:

Magyarország

Zsigmondy Sétány 1.

Egyéb cím adatok:

Simon

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

palyazat@harkanykorhaz.hu

Telefon:

László
+36 72580953

Fax:

+36 72580949

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

http://harkanykorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi szervezet

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.2) Fő CPV-kód:
33100000-1

II.1.3) A szerződés tárgya:

Ultrahangos készülék szállítása és üzembe helyezése EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat
keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára.

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződéssel 1 db emelt szintű radiológiai felhasználású ultrahang készülék szállítása és üzembe helyezése a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára. Az áru és a kapcsolódó szolgáltatás részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy a teljesítés határideje:

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1

II.1.7) Részekre bontás
Nem

Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A közbeszerzés tárgya 1 db ultrahang berendezés, mely nem osztható részekre.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Ultrahangos készülék szállítása, üzembe helyezése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
33100000-1

33112200-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződéssel 1 db emelt szintű radiológiai felhasználású ultrahang készülék szállítása és üzembe helyezése a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. számára. Az áru és a kapcsolódó szolgáltatás részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb
dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ilyen jellegű utalás mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlatkérő ezekkel
egyenértékű terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Megnevezés

Igen

Igen
Súlyszám / Jelentések

1. Aktív képalkotó transducer
5
csatlakozók száma adapter nélkül (min.
3 db, max. 5 db) [előny a több]

2. Mozgási műtermékek kiszűrésére
10
szolgáló technológia (igen/nem) [előny a
megléte]

3. Gyorsindítási lehetőség, stand-by
5
üzemmódból kevesebb, mint 10 sec alatt
( igen/nem) [előny a megléte]

4. Lineáris transducer 1. vizsgálófejnél a 8
jeladó kristályok száma (min. 192 db,
max. 576 db) [előny a több]

5. Lineáris transducer 2. vizsgálófejnél a 8
jeladó kristályok száma (min. 192 db,
max. 576 db) [előny a több]

6. Convex transducer vizsgálófejnél a
jeladó kristályok száma (min. 192 db,
max. 576 db) [előny a több]
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7. Készülékbe gyárilag beépített digitális 6
archiválás, álló-és mozgóképek tárolása
(min. 250.000 kép, max. 300.000 kép) [
előny a több]

8. Szerviz kiszállási idő az írásbeli
értesítéstől számítva órában megadva (
min. 2 óra, max. 12 óra) [előny a
rövidebb határidő]

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

4

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft)

120

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:
Napokban kifejezett időtartam:
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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 eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Nem

EFOP-2.2.20-17-2017-00027

II.2.13) További információ:
Az Ajánlatkérő az ár és a minőségi kritériumok 8. értékelési részszempontja esetén a fordított arányosítás, az minőségi
kritériumok 1., 4-7. értékelési szempontja kapcsán az egyenes arányosítás, a 2-3. értékelési részszempontja kapcsán a pontozás
módszerét alkalmazza. Értékelés alsó és felső ponthatára: 0-10 pont. FAKSZ: Mihalovics Gábor (lajs. szám: 00474).

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 Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza, ez alapján: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt
(közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával. Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm
. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek
vonatkozásában az nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése megfelelően
alkalmazandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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 követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a
Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési

dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az
értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ megajánlott árura vonatkozó CE tanúsítvány, vagy
ezzel egyenértékű elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolati példánya,
vagy az ezzel egyenértékű intézkedések bizonyítéka (gyártói megfelelőségi nyilatkozat), mely igazolja, hogy a megajánlott áru megfelel
a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont]. M
.2./ megajánlott termék tekintetében gyártói termékleírás vagy - külföldi gyártó esetén - azzal egyező, a forgalmazó által készített vagy
fordított termékleírás egyszerű másolatban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja
esetén – ajánlatkérői felhívásra gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell. Ajánlatkérő gyártói termékleírás alatt az adott termék
közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki
paramétereit összefoglaló dokumentumot érti [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h)
pont]. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.2./ pontban
meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó
feltétel nem alkalmazandó.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt (közös ajánlattevőket), ha: M.1./ nem rendelkezik a megajánlott árura
vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru(
k) megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak. M.2./ az ajánlathoz csatolt termékismertető alapján megajánlott áru nem felel
meg a közbeszerzési dokumentum részeként csatolt műszaki leírásnak.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1. Jótállás: 12 hónap. 2. Késedelmi kötbér: - A kötbér vetítési alapja: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás, - Mértéke: 1,00 %/ naptári nap. - A késedelmi kötbér maximális mértéke: nettó vállalkozói díj 10 %-a. 3.
Meghiúsulási kötbér: - A kötbér vetítési alapja a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás, mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken. - Mértéke: 10,00 %. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vételár az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően a Kbt. 135. § (6) bekezdésében és a
Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében
szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (
HUF) kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során az Art. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazza,
valamint a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása, valamint az elszámolás tekintetében Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése
szerint jár el. A szerződés finanszírozása az EFOP-2-2-20-17 kódjelű pályázat keretében az Európai Unió forrásaiból valósul meg. A
támogatás intenzitása 100,000000%-os, amely a projekt keretében elszámolható költségekre vonatkozik. A számlák kifizetése az EFOP
-2-2-20-17 támogatási konstrukció szerinti utófinanszírozás útján történik.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.27.

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.07.27.

12:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása
kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot. Ajánlatkérő jelen
eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási
címpéldányának másolatát vagy aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni
kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra

vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges. 4. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján a
dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles. 5. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §
-ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlattétel vonatkozásában továbbá a 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (2)-(3)
bekezdése irányadó. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (
projekttársaságot). 7. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe
vételéről. 8. Az ajánlattevőnek (adott esetben) be kell nyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is
.9. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén
ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat,
igazolásokat is. 10. Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az eljárást megindító felhívás szerint.
Azon alkalmassági követelmények (III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.3) M.1-M.2./ pont. 11. A bontási eljárás feltételei: A bontási
eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint kerül sor. 12. Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését, illetve a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

