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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Biztosítási szolgáltatások beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000886842019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
74062173

Erzsébet Tér 7.

Nagykanizsa HU223 8800

Fröhlich Klára

drfrohlichklara@upcmail.hu +36 305686325

Schmidt és Frőhlich Közbeszerzési Tanácsadó 
Kft.

EKRSZ_
38396546

Ady E. u. 35/B

Nagykanizsa HU 8800

Fröhlich Klára

drfrohlichklara@upcmail.hu
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Vagyon-és felelősségbiztosításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Ajánlatkérő székhely szerinti (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) közigazgatási területeII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Biztosítási szolgáltatások beszerzéseII.1.3) A szerződés tárgya:

66000000-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Szolgáltatás megrendelés

Biztosítási szerződés kötése három részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint: 1. rész: Vagyon-és felelősségbiztosítás A 
díjajánlatot Összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosításra kérjük megadni az alábbi kiegészítő kockázatokkal: Vagyonbiztosítás: - 
Betöréses lopás-, lopás, rablás, rongálás és vandalizmus biztosítás - Üvegtörés biztosítás - Vezetékes vízkárokra vonatkozó biztosítás 
Felelősségbiztosítás: - Általános felelősségbiztosítás - Munkáltatói felelősségbiztosítás - Bérbeadói felelősségbiztosítás - Hivatali 
tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása - GDPR biztosítás - Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás - Oktatási, nevelési,
gyermekellátási tevékenységi felelősségbiztosítás A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító 
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra. 2. 
rész: Teljes - körű Casco biztosítás (flotta) Európai fedezettel 11 járműre, részletesen a műszaki-szakmai dokumentácó szerint A 
közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki
leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra. 3. rész: Egészségügyi szolgáltatók szakmai 
felelősségbiztosítása Az Egészségügyi Alapellátásban részt vevők létszám adatai: • szakorvos 50 fő • szakdolgozó 76 fő Retroaktív 
fedezet: 3 év A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok „Műszaki leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra.
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Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

NemA szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90ajánlati ár (HUF/év)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A díjajánlatot Összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosításra kérjük megadni az alábbi kiegészítő kockázatokkal: Vagyonbiztosítás: - 
Betöréses lopás-, lopás, rablás, rongálás és vandalizmus biztosítás - Üvegtörés biztosítás - Vezetékes vízkárokra vonatkozó biztosítás 
Felelősségbiztosítás: - Általános felelősségbiztosítás - Munkáltatói felelősségbiztosítás - Bérbeadói felelősségbiztosítás - Hivatali 
tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása - GDPR biztosítás - Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás - Oktatási, nevelési,
gyermekellátási tevékenységi felelősségbiztosítás A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító 
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

66000000-0

Fő CPV-kód:

Ajánlatkérő székhely szerinti (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) közigazgatási területe

Igen

Igen

a szerződés teljes futamideje alatt a Szerződő részére kiemelt V.I.P. ügyfél státusz
biztosít (igen/nem)

10

Nem

Igen
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

NemA szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90ajánlati ár (HUF/év)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Teljes - körű Casco biztosítás (flotta) Európai fedezettel: 11 járműre, részletesen a műszaki-szakmai dokumentácó szerint A 
közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki
leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

66000000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Teljes - körű Casco biztosítás (flotta) Eu. fed.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Nem

Ajánlatkérő székhely szerinti (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) közigazgatási területe

Igen

Igen

a szerződés teljes futamideje alatt a Szerződő részére kiemelt V.I.P. ügyfél státusz
biztosít (igen/nem)

10

Nem

Igen

36
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90ajánlati ár (HUF/év)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az Egészségügyi Alapellátásban részt vevők létszám adatai: • szakorvos 50 fő • szakdolgozó 76 fő Retroaktív fedezet: 3 év A 
közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki
leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

66000000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Egészségügyi szolgáltatók fb.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Nem

Nem

Nem

Nem

Ajánlatkérő székhely szerinti (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) közigazgatási területe

Igen

Igen

a szerződés teljes futamideje alatt a Szerződő részére kiemelt V.I.P. ügyfél státusz
biztosít (igen/nem)

10

Nem

Igen
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Mindhárom rész vonatkozásában: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b.) vagy d.) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv
. 3. § 38. pont a)-b.) vagy d.) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (vagyis a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni). A Kbt. 
114. § (2) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák 
az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q.) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely 
korábbi - EKR rendszerben lefolytatott - eljárásban elektronikusan benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a (öntisztázás).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindhárom rész vonatkozásában: A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

NemA szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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1-3. részre egyezőn: A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
, és 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: alapja:a késedelemmel érintett biztosítási szolgáltatás díja mértéke: 0,5 %-a /nap Meghiúsulási kötbér: alapja: éves 
biztosítási díj, mértéke: 30 %

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 1.részre nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évből 
összesen - minimum 25.000.000,-Ft. értékű -, szerződésszerűen teljesített biztosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy 
több referenciával. 2.részre: nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évből összesen - 
minimum 3.000.000,- Ft. értékű, szerződésszerűen teljesített biztosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy több 
referenciával, 3.részre: nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évből - összesen - 
minimum 1.000.000,-HUF értékű, szerződésszerűen teljesített biztosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy több 
referenciával. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

1-3. részre: M/1 A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a.) pont alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított előző három (3) évben teljesített legjelentősebb - közbeszerzés tárgya szerinti - szolgáltatásait. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szolgáltatást kíván bemutatni, amelyben 
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság 
igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, 
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják 
meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre 
vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az 
ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről olyan arányban köteles elfogadni az 
ismertetett értékesítés tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb 
feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szolgáltatások szerződéses 
értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló 
dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű 
fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Igazolás módja: A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §
szerint az alkalmasság igazolható: ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő 
adatokat: — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), — a szerződést kötő másik fél neve, kapcsolattartó
személy neve, elérhetősége, — a szolgáltatás tárgya, — a szolgáltatás mennyisége, — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmény 
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja 
meg azt a tevékenységet, 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 igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, 
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 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) valamint (11) bekezdésében és a Kbt. 
67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság megállapítására.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.08.02 10:00

HU

30

2019.08.02 12:00
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiknek ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi 
felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, 
egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító
felhívást. 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5)-(6) bekezdés a.) b.)pontra 
vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok. Ajánlatkérő az eljárásban előírja az ismert alvállalkozók 
megnevezését. 3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire.4.Árazatlan excel táblázat kitöltése (műszaki-szakmai dokumentáció) 
kötelező.5. Ajánlatkérő a Kbt.114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint 
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) 
bekezdéseiben foglaltakra.7. Valamennyi részre: Bírálati részszempontokra vonatkozóan az adható pontszám alsó határa: 0 és 
felső határa: 10. pont. Értékelés módszere: ajánlati ár vonatkozásában arányosítás, minőségi részszempont esetében: 
pontkiosztás. Részletesen a dokumentációban. 8. Az ajánlati felhívás karakterkorlátja miatt kérjük a dokumentáció gondos 
áttekintését. 9.Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) k pont kb alpont, 66. § (2) bekezdés, 67. § (4) bekezdés, 
folyamatban lévő változás-bejegyzés, továbbá Kbt. 35. §, 65. § (7) bekezdés szerint, továbbá szükség esetén a kapacitást nyújtó 
szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződése vagy előszerződését csatolja. Nyilatkozni szükséges Kbt. 44. § (1)-(4) 
bekezdéseire, csatolandó az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy aláírási címpéldány, nyilatkozat kizáró okok fenn nem 
állásáról Kbt. 62. § (1) g.) -k.) m.) és q.) pontok tekintetében (ajánlatkérő a kizáró okok fennállását e pontok tekintetében 
vizsgálja), szükség esetén a Kbt. 64. § szerint szükség esetén öntisztázás dokumentuma is csatolandó. 10. A 321/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét 
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell gyártói katalógussal. 11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Fröhlich Klára 
lajstromszám: 00321 (8800 Nagykanizsa, Ady u. 35/B drfrohlichklara@upcmail.hu)

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték
Nem




