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Pályázati felhívás - Enterprise support szoftver karbantartási szolgáltatás beszerzése KÉ-15582/2016

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU101
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
Bereczki László
+36 12374400
E-mail:
Fax:
kbfcs@mnv.hu
+36 12374136
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_9s
( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
( ) a fent említett cím
(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Fő utca 14-18. A épület VII. emelet
Város: NUTS-kód:Postai irányítószám: Ország:
BudapestHU101
1011
HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
dr. Szterényi Sándor
+36 12240073
E-mail:
Fax:
katalin.racz@szterenyi.com
+36 12240074
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Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikusan: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Fő utca 14-18. A épület VII. emelet
Város: NUTS-kód:Postai irányítószám: Ország:
BudapestHU101
1011
HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
dr. Szterényi Sándor
+36 12240073
E-mail:
Fax:
katalin.racz@szterenyi.com
+36 12240074
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezés

I.4) Az ajánlatkérő típusa
( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal
( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
(x) Közjogi intézmény
( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi sze
( ) Regionális vagy helyi hatóság
( ) Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
( ) Általános közszolgáltatások
( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
( ) Honvédelem
( ) Szociális védelem
( ) Közrend és biztonság
( ) Szabadidő, kultúra és vallás
( ) Környezetvédelem
( ) Oktatás
( ) Gazdasági és pénzügyek
(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
( ) Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: MNV Zrt. részére SAP Enterprise support szoftver karbantartási szolgáltatás beszerzése
II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy72267000-4
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: "MNV Zrt. részére SAP Enterprise support szoftver karbantartási szolgáltatás beszerzése” a dokumentációban megadott részletek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamá
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be
[ ] 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) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 MNV Zrt. részére SAP Enterprise support szoftver karbantartási szolgáltatás beszerzése

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):1, 2
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az elvégzendő feladatok
SAP szoftver licencekhez kapcsolódó Enterprise Support nyújtása 12 hónap időtartamra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 Szakemberek többlettapasztalata 20
( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám:21 80
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)
A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyílt eljárások kivételével)

mnvzrt.hu/print/felso_menu/palyazatok/uzleti/palyazatkozbeszerzes/palyazati_felhivas_enterprise_KE_15582.html

3/8

2021. 09. 29. 15:14

Nyomtatás

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: 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 bejegy
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásá
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki rész
Igazolási mód:
• Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egység
• Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot k
• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, ho
bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
• A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolá
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 1
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő orszá
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen eljárást megindító hirdetmény feladásának napja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) p
nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
P.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az SAP Enterprise support szoftver karbantartási szolgálta
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában m
és igazolási mód helyett mi minősül az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozatnak vagy dokumentumnak, amellyel igazolható a pénzügyi és
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2014. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P.1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (SAP Enterprise support sz
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P.2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem rendelkezik legalább
Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a P.2. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közü
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Ajánlattevő csatolja az eljárást feladását megelőző három év jelentősebb szolgáltatásainak ism
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania az eljárást megindító f
- az ellenszolgáltatás nettó összegét (adott esetben a teljesítés %-os mértékét);
- a teljesítés idejét (év/hónap/nap),
- a referencia tárgyát (a szolgáltatás rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen me
- a szerződést kötő másik (referenciaigazolást kiadó) fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma:
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Konzorciumi teljesítésnél az ajánlatkérő csak a referenciamunkának az ajánlattevőre eső hányadát veszi figyelembe, ide nem értve a 321/2015. Korm. rendelet
M.2. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnev
A szakember(ek) bemutatása során csatolni kell azok szakmai önéletrajzát (a szakember saját kezű aláírásával) és a végzettségét igazoló dokumentumok máso
ellenőrizhető legyen. Csatolni szükséges az igazolni kívánt szerepkört, az igazolni kívánt szerepkörnek megfelelő szakmai minősítés megnevezését az igazolni
Az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásuk
A szakemberek igénybevétele kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint csak akkor veheti igénybe más s
A szakemberek egy évben maximálisan 12 hónapnyi gyakorlatot számolhatnak el.
M.3) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevőnek csatolniuk kell a minőségirányítási rendszer tanúsítványainak má
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a tanúsítványokat (vagy azzal egyenértékű dokumentumokat) olyan megfelelőségértékelő szervnek kell kiállítania, mely a te
megfelelőségértékelési tevékenységet végez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2014. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M.1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás fel
M.2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni
legalább
• 2 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai képzettségű (informatikus, villamosmérnök, mérnök informatikus, programtervező matematikus, p
nyújtása nyújtásában
M.3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó
M.3.a. nem rendelkezik ISO 27001 információbiztonsági szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító ál
M.3.b. nem rendelkezik ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vag
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társada
[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk(csak szolgáltatási szerződések esetében)
[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A megrendelés a Kbt. 135. § (1) bek-nek megfelelően igazolt teljesítést követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számíto
kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5) - (6) bekezdéseire.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak alkalmazandóak.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelk
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(x) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Meghívásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Tárgyalásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok szám
IV.1.5) Információ a tárgyalásról(kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/13 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/13 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14 - 18. A. lph. 7. emelet, tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint. Az ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
[ ] A megrendelés elektronikus úton történik
[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
[ ] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
Dokumentáció: Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektroni
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé
Egyéb:
-Ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
-Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. tekintetében, eredeti vagy hiteles másolatban.
-Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint.
-Felolvasólap, a Kbt. 66. § (5) bek. szerint.
-Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat.
-Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes
-Azoncégjegyzésrejogosultszemély(ek)aláírásicímpéldánya,vagya2006.éviV.tv9.§szerintialáírási-mintája,aki(k)azajánlatot,illetveannakvalamelyrészétaláírták.N
-Adottesetbenacégjegyzésrejogosultszemélytőlszármazó,ameghatalmazottaláírásátistartalmazólegalábbteljesbizonyítóerejűmagánokiratbafoglaltmeghatalmazá
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-A(közös)ajánlattevőnekrendelkezniekellazadottenterprisesupportszolgáltatásnyújtásáhozszükségesdisztribútorivagygyártóiterméktámogatásiszolgáltatásoktov
2.Azajánlatkérőazeljárásbanvalórészvételtajánlatibiztosítékadásáhozköti,amelynekmértéke:
1.000.000,-HUF.AzajánlatibiztosítékotaKbt.54.§(1)bek.szerintkellrendelkezésérebocsátani,amelyazajánlattevőválasztásaszerintimódon,aKbt.54.§(2)bek.foglal
Fizetésiszámláratörténőbefizetésesetébenazajánlatkérő10032000-01457522számúfizetésiszámlájárakellazajánlatibiztosítékotmegfizetni,Ebbenazesetbenabefiz
3.Azajánlatrészekéntbenyújtandódokumentumokegyszerűmásolatbanisbenyújthatóak.Ezalólkivételtképeznekazonnyilatkozatok,amelyekközvetlenülvalamelyk
4.AzajánlatokatajánlatkérőaKbt.76.§(2)bek.c)pontjaalapjánértékeli.Azértékelésiszempontokkalkapcsolatosrészletesinformációkatadokumentációtartalmazza.
5.Ajánlatifelhívásbanmeghatározottórákaközép-európaiidőszerintértendők.
6.Részekretörténőajánlattételnemlehetséges,figyelemmelarra,hogyazajánlatkérőáltaligényeltmunkákösszetettsége,arészfeladatokszerveskapcsolódásaésfolyama
7.Az ajánlatkérő a 321/2011. Korm. rend. 30. § (4) bek-ében meghatározottak szerint felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket a mi
8.Jelenfelhívásbannemszabályozottkérdésekbenaközbeszerzésekrőlszóló2015.éviCXLIII.tv.ésvégrehajtásirendeleteiazirányadók,továbbáamagyarjogrendelkezé

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Postai irányítószám:
Budapest 1026
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Ország:
HU
Telefon:
+36 18828594
Fax:
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
+36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím (URL):
Fax:
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Postai irányítószám:
Budapest 1026
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Ország:
HU
Telefon:
+36 18828594
Fax:
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
+36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:(nn/hh/éééé)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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