2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: EFFIX-Marketing Kft, mint a Pannon Fa- és Bútoripari Akkreditált Nemzeti azonosítószám:
Innovációs Klaszter munkaszervezete
AK252612
Postai cím: Malompatak u. 13.
Város: Sopron

NUTS-kód: 221

Kapcsolattartó személy: Pakainé dr. Kováts Judit

Postai irányítószám:
9400

Ország: Magyarország
Telefon: 00 3699/788-174
Mobil: 00 3630/969-3620

E-mail: pkj@effix.hu

Fax: 00 3699/788-174

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://panfa.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: (URL)

www.panfa.hu/kozbeszerzes
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről
érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
 másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
 elektronikus úton: (URL)
X a fent említett címre
 a következő címre: (adjon meg másik címet)
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

X Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) -(3) bekezdés]

 Közjogi szervezet

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

X Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb tevékenység: klaszter tevékenység

 Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám: 2
Innovációt ösztönző környezet megalapozása és innovatív bútoripari és
KBE-12799/2017
faépítészeti termékek fejlesztési folyamatának megszervezése és lebonyolítása
II.1.2) Fő CPV-kód: 79411100-9 Üzleti fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
79311400-1 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410-4 Gazdasági hatásvizsgálat
79310000-0 Piackutatási szolgáltatások
79415200-8 Tervezési tanácsadó szolgáltatások
79934000-0 Bútortervezési szolgáltatások
79540000-1 Tolmácsolási szolgáltatások
79951000-5 Szemináriumszervezési szolgáltatások
79956000-0 Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata az INNOWOOD rövid című ATHU059 számú projektben, az innovációt ösztönző
környezet megalapozása a KKV-k körében és a potenciális vásárlói oldalon végzett kutatással és a kutatásokra
alapozott, innovatív, bútoripari és faépítészeti termékek fejlesztési folyamatának komplex megszervezése egy
tevékenységsorozatban, az alábbi, egymásra épülő szakaszokkal és fázisokban:
1. szakasz: Az innovációt ösztönző környezet megalapozása:
a. KKV innovációs helyzetfeltárás
b. KKV-k számára szervezett workshop, a helyzetfeltáráson alapuló innovációs prioritások
összegezésére
c. szakértői workshop, a vásárlói igényfelmérések módszertanának meghatározására
d. vásárlói oldal vizsgálata, vásárlói igényfelmérés a trendkutatás eszközeivel, szekunder és
primer kutatással
e. KKV-k számára szervezett workshop a vásárlói igényfelmérésen alapuló innovációs prioritások
véglegesítésére

2. szakasz: Innovatív bútoripari és faépítészeti termékek fejlesztési folyamatának komplex
megszervezése:
Bútoripari termékfejlesztés
1. fázis: 3 db bútoripari innovációs workshop vállalkozókkal és egyetemi hallgatókkal, melynek során
a résztvevők definiálják a megoldandó bútoripari problémákat és meghatározzák a fejlesztendő
termékek körét.
2. fázis: bútoripari termékfejlesztés, intenzív, 5 napos, 10 db workshop keretében szervezett innovatív
termékfejlesztési folyamat, melyben a résztvevők, a felmerült termékötletekből kiválasztják a legjobb
elkészítik 6 db bútoripari termékötletet és elkészítik azok műszaki dokumentációját.
3. fázis: az innovációs termékfejlesztési folyamat végén kiválasztott 6 db termék prototípus gyártását
megelőző, tesztelésre alkalmas, 3D gyorsmodelljének elkészítése
4. fázis: Eszközbeszerzés. Jelen közbeszerzésnek nem része
5/a fázis: marketingterv készítése az elkészült 6 termék piaci bevezetésére, a tervek a piacra vitel alapját
képezik.
5/b fázis: pénzügyi terv készítése a termék üzleti bevezetésére szolgál.
Faépítészeti termékfejlesztés
1. fázis: 3 db faépítészeti innovációs workshop vállalkozókkal és egyetemi hallgatókkal, melynek során
a résztvevők definiálják a megoldandó faépítészeti problémákat és meghatározzák a fejlesztendő
termékek körét.
2. fázis: faépítészeti termékfejlesztés, 5 napos, 10 db workshop keretében szervezett innovatív
termékfejlesztési folyamat, melyben a résztvevők, a felmerült termékötletekből kiválasztják a legjobb
3 db faépítészeti termékötletet és elkészítik azok műszaki dokumentációját.
3. szakasz: Az innovatív fejlesztés során készített bútoripari és faépítészeti koncepciók és bútoripari
prototípusok bemutatása
a. 1 bútoripari és faépítészeti kiállításon Sopronban.
b. 1 bútoripari és faépítészeti kiállításon Budapesten, a Hungexpon.
A projekt során végzett termékfejlesztési folyamatban létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatos valamennyi
szerzői, illetve szellemi alkotással kapcsolatos jog az ajánlatkérőt illeti. Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával
egyúttal vállalja, hogy nyertesség esetén, a vállalkozói szerződésben minden ilyen jogról lemond.
A nyertes ajánlattevő a feladat megvalósítása során köteles az Interreg V/A Ausztria Magyarország 2014-2020
Határon Átnyúló Együttműködési Program arculati előírásait maradéktalanul betartani
II.1.5) Becsült érték: 2.- Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
 Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen
oda szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A szolgáltatás megrendelése során az ajánlatkérő olyan szakmailag releváns ajánlattevővel kíván szerződést
kötni, aki képes az innovációs termékfejlesztési folyamat egészét koordinálni.
A koordináció magában foglalja:
- az innovációs termékfejlesztési folyamat megalapozását a célterületen működő KKV-k innovációs
hajlandóságnak felmérésével és a vásárlói igények kutatásával,
- az innovációs termékfejlesztési folyamat szakmai irányítását és összefogását, a felmerülő termékötletek
szűrésében való közreműködést és a bevont vállalkozók és egyetemi hallgatók szakmai mentorálását a
termékfejlesztési workshopokon,
- a kifejlesztett termékek lehetséges értékesítésének marketing és pénzügyi hátterének megtervezését
- a kiválasztott és dokumentált termékötletek bemutatásának megszervezését a szakmai közönség és a
szélesebb nyilvánosság számára.
Az egybeszámított tevékenységek ugyanazon közvetlen cél megvalósítását szolgálják és a zéró állapotról a kész
állapothoz történő eljutást teszik lehetővé. Az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az ajánlat részekre bontásával
nem, vagy csak újabb erőforrások bevonása (pl.: termékfejlesztési koordinátor alkalmazása) után lenne
garantálható a termékfejlesztési folyamat egészének átláthatósága.
Részajánlatok, illetve részekre megkötött szerződések esetén az egyes részek megvalósítói közötti
együttműködések megszervezése, koordinálása és ellenőrzése további energiát (humánerőforrást és anyagi
ráfordítást) igényelne, ami nem segítené a termékfejlesztés hatékonyságát és a projekt gazdaságos,
költséghatékony megvalósítását.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés:

Rész száma: 2

Innovációt ösztönző környezet megalapozása és innovatív bútoripari és faépítészeti
termékek fejlesztési folyamatának megszervezése és lebonyolítása 2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 79.41.11.00-9
Kiegészítő CPV-kód: 1 79311400-1; 79311410-4; 79310000-0; 79415200-8; 79934000-0; 79540000-1;
79951000-5; 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 221 A teljesítés helye: Sopron, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. szakasz: az innovációt ösztönző környezet megalapozása
a) A KKV innovációs helyzetfeltárás
1. Smart mapping, műszaki fejlesztési lehetőségek meghatározása. - A bútorkészítésben és a fából
építésben érintett szereplők teljeskörű kataszterének elkészítése, elemzés, szegmentálás, stratégiai
térkép. - Erőforrás audit az osztrák-magyar határ mindkét oldalán az AT-HU Interreg régióban
(Smart mapping eszközökkel), az innovációs lehetőségek, feltárása műszaki aspektusból közelítve.
2. Innovációs hajlandóság, gyakorlat és igények kutatása: a kínálati oldal saját innovációs lehetőségek
vizsgálata a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagjainak körében. Az innovációs hajlandóság
vizsgálata a vállalkozásoknál kvalitatív interjúkkal történik. Ez lehetőséget ad az előzetes
hipotézisek tesztelésére.
Kimeneti eredmények: műszaki fejlesztési lehetőségekről szóló tanulmány, (times new roman 12-es
betűtípussal, 1,5 sorközzel készül, minimum 80 oldal terjedelemben, magyar nyelven, német és magyar nyelvű
vezetői összefoglalóval) ami a következőket tartalmazza:

1. Smart mapping, KKV-k szegmentálása, online térkép az ágazati szereplőkről, műszaki fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
2. Innovációs hajlandóság, gyakorlat és igények, határon átnyúló üzleti kapcsolatok, és aktivitás vizsgálata, a
fejlesztendő termékek lehetséges körének meghatározása.
3. Az érintett vállalkozókkal készített interjúkról szóló jegyzőkönyvek (15 darab), amelyek által
meghatározhatók a lehetséges fejlesztendő termékek kínálati oldalról közelítve.
Ajánlattevő feladata a magyarországi kutatás elvégzése és az osztrák partnerek által biztosított ausztriai „tükör”
- információk összevetése, értékelése a kutatással a tanulmányban és smart mappingben
b) KKV-k számára szervezett workshop, az innovációs helyzetfeltárás eredményeire alapozott
lehetséges fejlesztési irányok összegezésére
A KKV innovációs helyzetfeltárás eredményeit bemutató vállalkozói workshop, a vélemények, igények
összehangolására. Résztvevők száma: 30 fő. A workshop időtartama: 8 óra.
Ajánlattevő feladatai:
1. Technikai lebonyolítás: meghívók készítése, kiküldése, regisztráció, terem projektor és notebook,
biztosítása,
2. Ellátás: 30 fő részére 3 étkezés, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és kávé/tea
fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
3. Moderálás: szakmai ismeretekkel rendelkező moderátor biztosítása
4. Tolmácsolás: német-magyar követő tolmácsolás biztosítása.
5. Szakmai összegezés készítése: a workshopon elhangzottak alapján jegyzőkönyv készítése magyar
nyelven, német és magyar nyelvű 1 oldalas összefoglalóval (times new roman 12-es betűtípussal, 1,5
sorközzel)
c) 1 db szakértői workshop, a vásárlói igényfelmérések módszertanának meghatározására
Módszertan meghatározása és munkaterv készítése a vásárlói igénykutatáshoz. (piackutatás).
Résztvevők száma: 30 fő. A workshop időtartama: 8 óra.
Ajánlattevő feladatai:
1. Technikai lebonyolítás: meghívók készítése, kiküldése, regisztráció, terem projektor és notebook,
biztosítása,
2. Ellátás: 30 fő részére 3 étkezés, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és kávé/tea
fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
3. Moderálás: szakmai ismeretekkel rendelkező moderátor biztosítása
4. Tolmácsolás: német-magyar követő tolmácsolás biztosítása.
5. Szakmai összegezés készítése: a workshopon elhangzottak alapján jegyzőkönyv készítése magyar
nyelven, német és magyar nyelvű 1 oldalas összefoglalóval (times new roman 12-es betűtípussal, 1,5
sorközzel)
d) A vásárlói oldal vizsgálata, igény(trend)kutatás szekunder és primer kutatással.
A trendkutatás a jelenben feltűnő, erősödő társadalmi jelenségeket keresi, feltárja okait és hatókörét,
növekedésük várható hatásait a bútorvásárlás területén.
Ennek jelentőségét a szegmentáció szempontjainak megválasztásában, új célcsoportok feltárásában és
megismerésében látjuk, ami segít kisebb, pontosabban körülhatárolható célcsoportok „niche” -ek
létrehozásában.
A műszaki lehetőségek és a KKV-k innovációs hajlandóságának ismeretében (a projektben erről készült kutatási
eredmények szerint) a fogyasztói igények összevetésével a fejlesztési irányokra (lehetséges fejlesztendő
termékek) történő javaslattétel.
A feltárt trendek jelenlétét tesztpiaci jelleggel vizsgáljuk a magyar piacon, amihez inputot jelentenek az osztrák
oldalon megadott trendkutatási eredmények (1000 fős kérdőíves megkérdezés).
Kimeneti eredmények:

-

a vásárlói oldal vizsgálatáról szóló tanulmány, amely összefoglalja a trendkutatás eredményeit (times
new roman 12-es betűtípus, 1,5 sorköz, minimum 80 oldal terjedelem). A tanulmány magyar nyelven
készül, magyar és német nyelvű vezetői összefoglalóval.
e) KKV-k számára szervezett 1 db workshop, a vásárlói igénykutatás eredményeire alapozott
innovációs területek, prioritások véglegesítésére.
A workshopon a feltárt vevői magatartástrendek bemutatását követően egy olyan konszenzust kell kialakítani a
projektben fejlesztendő termékeket illetően, amely a műszaki lehetőségeket és a vásárlói igényeket összhangba
hozza a vállalkozók innovációs terveivel, üzletpolitikájával.
Résztvevők száma: 30 fő. A workshop időtartama: 8 óra.
Ajánlattevő feladatai:
1. Technikai lebonyolítás: meghívók készítése, kiküldése, regisztráció, terem projektor és notebook,
biztosítása,
2. Ellátás: 30 fő részére 3 étkezés, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és kávé/tea
fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
3. Moderálás: szakmai ismeretekkel rendelkező moderátor biztosítása
4. Tolmácsolás: német-magyar követő tolmácsolás biztosítása.
5. Szakmai összegezés készítése: a workshopon elhangzottak alapján jegyzőkönyv készítése magyar
nyelven, német és magyar nyelvű 1 oldalas összefoglalóval (times new roman 12-es betűtípussal, 1,5
sorközzel)
2. szakasz: bútoripari és faépítészeti termékfejlesztés
Bútoripar 1. fázis: 3 db bútoripari innovációs workshop szervezése vállalkozókkal és egyetemi hallgatókkal,
melynek során a résztvevők definiálják a megoldandó bútoripari problémákat és meghatározzák a fejlesztendő
termékek körét. A workshopok, magyar-osztrák diákok, tanárok, vállalkozók találkozója, ahol a
környezetelemzés eredményeire alapozva, az érintett vállalkozók definiálják a megoldandó BÚTORIPARI
problémákat, a fejleszthető termékek körét. Eredeti probléma meghatározása, elemzése, konklúzió, vízió,
operacionalizált vízió - igényelt funkcionalitás, design probléma megadása. Az Ajánlattevő a workshopok
lebonyolításához innovációs bútoripari termékfejlesztés és moderátori tevékenység területén tapasztalattal
rendelkező munkatársakat biztosít. Feladata a workshop vezetése, az innovációs munka irányítása, a tervezési
fázisban kapcsolattartás hallgatókkal és vállalkozókkal a köztük történő kommunikációhoz csatornák
biztosítása, munkamódszertan kidolgozása és fenntartásának biztosítása a projekt ideje alatt. A workshopok
moderálását a projekt teljes ideje alatt ugyanaz az 1 fő szakértő végzi az ajánlatban benyújtott önéletrajz szerint.
Résztvevők száma: 20 fő. A workshopok időtartama: 8 óra.
Ajánlattevő feladatai minden workshopon:
1. Technikai lebonyolítás: meghívók készítése, kiküldése, regisztráció, terem projektor és notebook,
biztosítása,
2. Ellátás: 20 fő részére 3 étkezés, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és kávé/tea
fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
3. Moderálás: szakmai ismeretekkel rendelkező moderátor biztosítása (ugyanaz az 1 fő szakértő, az
ajánlatban benyújtott önéletrajz szerint)
4. Tolmácsolás: német-magyar követő tolmácsolás biztosítása.
5. Szakmai összegezés készítése: a workshopokon elhangzottak alapján jegyzőkönyv készítése magyar
nyelven, német és magyar nyelvű 1 oldalas összefoglalóval (times new roman 12-es betűtípussal, 1,5
sorközzel)
Bútoripar 2. fázis: intenzív, 5 napos, alkotótábor jelleggel működő, 10 db workshop keretében szervezett
innovatív termékfejlesztési folyamat, melyben a résztvevők, a felmerült termékötletekből elkészítik a
kiválasztott 6db bútoripari termék műszaki dokumentációját. Az innovatív tudástranszferen alapuló 6 db termék
fejlesztése a KKV-knál pilot projekt szintjén történő termékfejlesztés. A folyamat osztrák és magyar egyetemi
hallgatók és oktatók, valamint KKV-k szakemberei bevonásával zajlik. Az Ajánlatkérő a megvalósításhoz 3
KKV együttműködését biztosítja.

A workshopok időtartama: 5 nap alatt megvalósított 10 db workshop, napi 2x4 óra időtartamban. Résztvevők
száma: 40 fő
Az ajánlattevő feladatai:
- az intenzív, 5 napos, alkotótábor jelleggel működő 10 db workshop keretében szervezett innovatív
termékfejlesztési folyamat megszervezése
- a folyamat végén a 6 legpiacképesebb termékötlet szűrése várhatóan 20 ötletből.
- a szűrt ötleteket összefoglaló tanulmány (minimum 25 oldal, times new roman 12-es betű, 1,5
sorközzel), amely input a következő fázishoz, amely:
- kreatív koncepció készítése, majd a termékötlet kidolgozása
- ezt követően a 6 db műszaki, technikai dokumentáció elkészítése mentorálással.
Az ajánlattevő biztosítja továbbá:
- a résztvevők (40 fő) napi 3 étkezését, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és
kávé/tea fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
- a nem helyi (soproni) résztvevők számára (20 fő részére) 5 éjszakára szállást,
- a műhelyfoglalkozásokon német-magyar tolmácsolást.
Bútoripar 3. fázis: az innovációs termékfejlesztési folyamat végén kiválasztott 6 db termék prototípus gyártását
megelőző, tesztelésre alkalmas, 3D gyorsmodelljének elkészítése Az innovációs fázisban kiválasztott 6 db
bútoripari termék prototípusának legyártatását megelőzően jellemzően műanyagból készített 3D RP modellek
készítése, mely felhasználható a funkcionális és marketing célzatú terméktesztekhez, a termék rejtett (pl.
funkcionális, gyárthatóságot befolyásoló stb.) hibáinak felderítéséhez.
Az ajánlattevő feladata:
- a 6 db termékötlet kézzel fogható 3D modelljének elkészítése (a fejlesztés jellegétől függően egy
termékötlethez több modell is készülhet), az ún. gyors prototípus, használatra kész, működőképes,
tisztított modell, amelynek felhasználásával az Ajánlatkérő elkészítteti a 6 db termékötlet prototípusát.
Bútoripar 5/a fázis: Marketing terv készítése:
A marketingtervnek ki kell térnie prototípusonként: az új termék rövid bemutatására, a piacelemzésre, a
fejlesztés előtti helyzet bemutatására célcsoport jellemzésére, a termékek a versenytárs ismertetésére, valamint
a szükséges bevezetési kommunikációs eszköztár megadására. (piaci pozícionálás, üzenetek, marketing
kommunikációs eszközök, 1 éves kommunikációs költség és ütemterv)
Kimeneti eredmények:
Prototípusonként 1 db marketing terv készítése. Specifikáció: times new roman 12-es betűtípus, 1,5
sorköz, minimum 30 oldal terjedelem). A tanulmány magyar nyelven készül, magyar és német
nyelvű vezetői összefoglalóval.
Bútoripar 5/b fázis: Pénzügyi terv készítése:
A pénzügyi tervnek ki kell térni prototípusonként a következőkre: cash-flow kimutatás, eredmény kimutatás,
mérleg, induló költségek, működési költségek, fedezeti pont, megtérülési pont, pénzügyi mutatók
Kimeneti eredmények:
Prototípusonként pénzügyi terv készítése. Specifikáció: times new roman 12-es betűtípus, 1,5 sorköz, minimum
30 oldal terjedelem). A tanulmány magyar nyelven készül, magyar és német nyelvű vezetői összefoglalóval.
Faépítészeti termékfejlesztés
Faépítészet 1. fázis: 3 db faépítészeti innovációs workshop vállalkozókkal és egyetemi hallgatókkal, melynek
során a résztvevők definiálják a megoldandó faépítészeti problémákat és meghatározzák a fejlesztendő termékek
körét. A workshopok, magyar-osztrák diákok, tanárok, vállalkozók találkozója, ahol a helyzetelemzés
eredményeire alapozva, az érintett vállalkozók definiálják a megoldandó FAÉPÍTÉSZETI problémákat, a
fejleszthető termékek körét. Eredeti probléma meghatározása, elemzése, konklúzió, vízió, operacionalizált vízió
- igényelt funkcionalitás, design probléma megadása. Az Ajánlattevő a workshopok lebonyolításához
innovációs bútoripari és/vagy faépítészeti termékfejlesztés és moderátori tevékenység területén tapasztalattal
rendelkező munkatársakat biztosít. Feladata a workshop vezetése, az innovációs munka irányítása, a tervezési
fázisban kapcsolattartás hallgatókkal és vállalkozókkal a köztük történő kommunikációhoz csatornák

biztosítása, munkamódszertan kidolgozása és fenntartásának biztosítása a projekt ideje alatt. A workshopok
moderálását a projekt teljes ideje alatt ugyanaz az 1 fő szakértő végzi az ajánlatban benyújtott önéletrajz szerint.
Résztvevők száma: 20 fő. A workshopok időtartama: 8 óra.
Ajánlattevő feladatai minden workshopon:
1. Technikai lebonyolítás: meghívók készítése, kiküldése, regisztráció, terem projektor és notebook,
biztosítása,
2. Ellátás: 20 fő részére 3 étkezés, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és kávé/tea
fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
3. Moderálás: szakmai ismeretekkel rendelkező moderátor biztosítása (ugyanaz az 1 fő szakértő, az
ajánlatban benyújtott önéletrajz szerint)
4. Tolmácsolás: német-magyar követő tolmácsolás biztosítása.
5. Szakmai összegezés készítése: a workshopokon elhangzottak alapján jegyzőkönyv készítése magyar
nyelven, német és magyar nyelvű 1 oldalas összefoglalóval (times new roman 12-es betűtípussal, 1,5
sorközzel)
Faépítészet 2. fázis: intenzív, 5 napos, alkotótábor jelleggel működő, 10 db workshop keretében szervezett
innovatív termékfejlesztési folyamat, melyben a résztvevők, a felmerült termékötletekből elkészítik a
kiválasztott 3db faépítészeti termék műszaki dokumentációját. Az innovatív tudástranszferen alapuló 3 db
termék fejlesztése a KKV-knál pilot projekt szintjén történő termékfejlesztés. A folyamat osztrák és magyar
egyetemi hallgatók és oktatók, valamint KKV-k szakemberei bevonásával zajlik. Az Ajánlatkérő a
megvalósításhoz 3 KKV együttműködését biztosítja.
A workshopok időtartama: 5 nap alatt megvalósított 10 db workshop, napi 2x4 óra időtartamban.
Résztvevők száma: 20 fő
Az ajánlattevő feladatai:
- az intenzív, 5 napos, alkotótábor jelleggel működő 10 db workshop keretében szervezett innovatív
termékfejlesztési folyamat megszervezése
- a folyamat végén a 3 legpiacképesebb termékötlet szűrése várhatóan 10-15 ötletből.
- a szűrt ötleteket összefoglaló tanulmány (minimum 25 oldal, times new roman 12-es betű, 1,5
sorközzel), amely input a következő fázishoz, amely:
- kreatív koncepció készítése, majd a termékötlet kidolgozása
- ezt követően a 3 db műszaki, technikai dokumentáció elkészítése mentorálással.
Az ajánlattevő biztosítja továbbá:
- a résztvevők (20 fő) napi 3 étkezését, amiből 2 kávészünet során biztosított snack büfé ásványvíz és
kávé/tea fogyasztással és 1 kétfogásos menü ebéd (leves és főétel),
- a nem helyi (soproni) résztvevők számára (10 fő részére) 5 éjszakára szállást,
- a műhelyfoglalkozásokon német-magyar tolmácsolást.
3. szakasz Az innovatív fejlesztés során készített bútoripari és faépítészeti koncepciók és bútoripari
prototípusok bemutatása
- 1 bútoripari és faépítészeti kiállításon Sopronban.
Ajánlattevő feladata kiállítási helyszín biztosítása 40 m2 területen.
Kiállítás-szervezés: A kiállítás helyszínének berendezése, dekorálása, a kifejlesztett
bútordizájnokkal adekvát megjelenési formák kialakítása, a helyszínen projektoros vetítési
lehetőség biztosítása a tervek bemutatásához. 9 db 2x1m-es álló, banner formájában, melyhez
az Ajánlattevő tervezi és készíti a bannereket, az Ajánlatkérő által biztosított tartalom szerint
Az Ajánlattevőnek gondoskodnia a termékek helyszínre történő szállítása, a prototípusok
elszállításáról Sopronon belül (6 bútor prototípusa 300 km-es úttal számítva).
Az Ajánlattevő feladata a helyszín védelme/biztosítása. A prototípus sérülése esetén az
Ajánlattevő köteles megfizetni a prototípus előállítási költségét.
Szakmai ismertetés, bemutatás: A nyertes ajánlattevő a kiállítás teljes időtartama alatt
gondoskodik arról, hogy a prototípusok ismertetésére, a fejlesztésről és a termék

-

tulajdonságairól (piaci és használati előnyeiről) megfelelő ismeretekkel rendelkező, a
fejlesztésben közreműködő szakember rendelkezésre álljon, aki a szakmai- és a leendő
vásárlóközönség számára kielégítő tájékoztatást tud nyújtani.
A kiállítás időtartalma 1 hét.
1 bútoripari és faépítészeti kiállításon Budapesten, a Hungexpon
Ajánlattevő feladata kiállítási helyszín biztosítása 24 m2 területen.
Kiállítás-szervezés: A kiállítás helyszínének berendezése, dekorálása, a kifejlesztett
bútordizájnokkal adekvát megjelenési formák kialakítása, a helyszínen projektoros vetítési
lehetőség biztosítása a tervek bemutatásához. 9 db 2x1m-es álló, banner formájában, melyhez
az Ajánlattevő tervezi és készíti a bannereket, az Ajánlatkérő által biztosított tartalom szerint.
Az Ajánlattevőnek gondoskodnia a termékek helyszínre történő szállítása, a prototípusok
elszállításáról Sopron – Budapest (6 bútor prototípusa 550 km-es úttal számítva).
Az Ajánlattevő feladata a helyszín védelme/biztosítása. A prototípus sérülése esetén az
Ajánlattevő köteles megfizetni a prototípus előállítási költségét.
Szakmai ismertetés, bemutatás: A nyertes ajánlattevő a kiállítás teljes időtartama alatt
gondoskodik arról, hogy a prototípusok ismertetésére, a fejlesztésről és a termék
tulajdonságairól (piaci és használati előnyeiről) megfelelő ismeretekkel rendelkező, a
fejlesztésben közreműködő szakember rendelkezésre álljon, aki a szakmai- és a leendő
vásárlóközönség számára kielégítő tájékoztatást tud nyújtani.
A kiállítás időtartalma 5 nap.

II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi részszempontok
1. részszempont: Az ajánlati felhívás megküldését megelőző 60 hónap alatt megkezdett és az ajánlati
felhívás megküldése napjáig befejezett, az ajánlattevő által megvalósított bútor/faipari szekunder és
primer kutatások száma.
a. az ajánlatkérő által elfogadott legkisebb érték: 1, a legmagasabb érték: 8
b. az adható legmagasabb pontszám: 10,
Súlyszám: 5
Az értékelési alszempont esetében a legkedvezőbb (a legtöbb megvalósított bútor/faipari szekunder és primer
kutatást tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a
Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ2016.évi 147. szám, 2016. december 21.)
alapján. Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max –P min) +P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a
pontskála alsó határa. A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált: a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az 1. értékelési alszempont esetében (megvalósított
bútor/faipari szekunder és primer kutatás; az ajánlati elem minimum értéke: 1 db, maximum értéke 8 db.
Az adott ajánlati elem 8 db-nál magasabb vállalására a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10
pont). Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb értéke 1db.
2. részszempont:
Megnevezése: az ajánlati felhívás megküldését megelőző 60 hónap alatt megkezdett és az ajánlati felhívás
megküldése napjáig befejezett, az ajánlattevő által megvalósított faipari, vagy építészeti kiállítási stand
tervezésének száma
a. az ajánlatkérő által elfogadott legkisebb érték: 1, a legmagasabb érték: 4

b. az adható legmagasabb pontszám: 10,
Súlyszám: 3
Az értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legtöbb faipari, vagy építészeti kiállítási stand tervezése)
ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési
Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. Az értékelés
képlete (egyenes arányosítás):
P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max –P min) +P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a
pontskála alsó határa. A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált: a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az 1. értékelési alszempont esetében (faipari, vagy
építészeti kiállítási stand tervezése); az ajánlati elem minimum értéke: 1 db, maximum értéke 4 db.
Az adott ajánlati elem 4 db-nál magasabb vállalására a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10
pont). Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb értéke 1.
3. részszempont: Ár szempont
Megnevezés: Az ajánlattevő által megajánlott nettó ár
Súlyszám: 2
Az értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó)
ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési
Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról szólóútmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelésképlete (fordított arányosítás): P = (A legjobb /A vizsgált) x (P max –P min) +P min, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felsőhatára P min: a
pontskála alsó határa. A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
II.2.6) Becsült érték: 2
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
Kezdés:

(2018. 02. 06) / Befejezés: (2019.04.30.)

A szerződés meghosszabbítható X igen  nem
A meghosszabbítás leírása: A szerződés meghosszabbítható abban az esetben, ha az Ajánlatkérő által előírt
kiállításokon való megjelenés az Ajánlattevőn kívül álló okok miatt a szerződés időtartama alatt nem
teljesíthető.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: 3 / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen 
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 Határon Átnyúló
Együttműködési Program, INNOWOOD rövid című, ATHU059 azonosítószámú projekt.
II.2.13) További információ

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 eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. §i) pont ib) alpontjában és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint kell igazolnia:
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok (nyilatkozatok) a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók, de nem lehetnek a jelen felhívás megküldésének napjánál (felhívás
VI.4.pontja) korábbi keltezésűek.
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:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági
és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

Az ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szer vezet az ajánlatban a Kbt. 114.§ (2)
bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek az ajánlatban ezen a
nyilatkozaton/nyilatkozatokon kívül nem kell
csatolni az alábbi M1 M2 és M3 pontok szerinti
iratokat.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került
meghatározásra, ennek indokolása: 2

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi
végzettségű és szakmai tapasztalatú szakemberrel:
1. 1 fő egyetemi közgazdász végzettségű, 3 év
faipari/bútorpiaci kutatás területén szerzett
munkatapasztalattal és C típusú német nyelvvizsgával
M1: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a rendelkező szakember.
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3)
2. 1 fő műszaki tudományok PhD végzettségű, 3 éves
bekezdésének b) és f) pontja alapján ajánlattevőnek oktatási tapasztalattal és C típusú német nyelvvizsgával
be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, rendelkező szakember.
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
3. 1 fő ipari formatervező művész, vagy építőművész,
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
vagy belsőépítész, DLA vagy építész PhD végzettségű,
a) a szakember neve,
3 éves oktatási tapasztalattal rendelkező szakember.
b) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés
Ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt abban az
teljesítésének időtartama alatt
esetben is, amennyiben 1 személy rendelkezik
rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell a teljesítésbe mindhárom, vagy a háromból két képesítéssel/
végzettséggel. Ebben az esetben a több végzettséggel
bevont szakemberek:
rendelkező személynek, a betöltött pozíciók számától
- Europass Önéletrajzát (az Ajánlatkérő a
mintát a Közbeszerzési Dokumentumokban függően, szakmánként külön-külön kell az előírt
mellékeli), amelyből az alkalmassági
munkatapasztalatot igazolni.
feltételeknek való megfelelésnek (végzettség
és szakmai gyakorlat) egyértelműen ki kell
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
derülnie
teljesítésére, ha a jelen felhívás megküldésétől (felhívás
- A szakemberek végzettségét igazoló
VI. 4. pontja) visszafelé számított 72 hónapban
oklevelek egyszerű másolatát
(megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított
- A szakemberek nyelvvizsga
bizonyítványának egyszerű másolatát (adott megelőző 72. hónap hó/napjáig terjedő időszakot
esetben)
vizsgálva) az ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi
- a szakember nyilatkozata arról, hogy az
szerződésszerűen teljesített referenciával:
ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre Összesen 2 db tréning/workshop lebonyolítása, amiből 1
áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlat- db vállalkozók és 1 db egyetemi/főiskolai hallgatók
ban szereplő pozícióban, és nincs más olyan
számára tartott tréning/workshop lebonyolítása
kötelezettsége a teljesítés időszakában,
amely a szerződés teljesítésében való
M3: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
munkavégzését bármilyen szempontból
ha a jelen felhívás megküldésétől (felhívás VI. 4. pontja)
akadályozná.
visszafelé számított 72 hónapban (megküldési időpont
M2:
év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 72. hónap
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlat- hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) az ajánlattevő
tevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) nem rendelkezik 1 db bútoripari termékfejlesztési
bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az
referenciával. Bútoripari termékfejlesztésnek az
ajánlattevő által a jelen felhívás megküldésétől
Ajánlatkérő azt a befejezett tervezési és fejlesztési
(felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított 72
folyamatot fogadja el, ahol az Ajánlattevő által tervezett
hónapban megkezdett és a felhívás megküldésének
és fejlesztett bútoripari terméket valamely gyártó, vagy
napjáig befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek
az Ajánlattevő sorozatgyártással készíti és/vagy a
megfelelően teljesített, összesen 2 db
termék kereskedelmi forgalomba került.
tréning/workshop lebonyolítására, (amiből 1 db
vállalkozók és 1 db egyetemi/főiskolai hallgatók

számára tartott tréning/workshop) vonatkozó, a
321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján
kiállított referenciaigazolást legalább az alábbi
tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő
kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve,
címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés
tárgya, az alkalmassági minimum követelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés ideje, (év-hónap-nap),
f) nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes
összege (HUF-ban),
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés azelőírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként
történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó
ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri
ajánlatkérő megadni (HUF-ban).
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés
esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly
módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági
minimum-követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező
referencia munka, amelynek a befejezésére (teljesítés
igazolása) a jelen felhívás megküldésének a napját
megelőző 72 hónapban került sor.

M3: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21.
§ (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az
ajánlattevő által a jelen felhívás megküldésétől
(felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított 72
hónapban megkezdett és az ajánlati felhívás
megküldése
napjáig
befejezett,
bútoripari
termékfejlesztési referenciájáról szóló leírást és a
gyártó, illetve saját gyártás esetén az ajánlattevő
igazolását a sorozatgyártásról és a kereskedelmi
forgalomba hozatalról legalább az alábbi tartalommal:
a) a gyártó neve
b) a termék típusa, funkciója
c) a termék neve (fantázianév, vagy típusnév,
típusszám)
d) a sorozatgyártás kezdete (év/hó/nap)
e) a kereskedelmi forgalomba hozatal kezdete
(év/hó/nap)
f) a termék fotója

Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő az M1M2- M3 pontok szerinti igazolást/igazolásokat már
az ajánlatában benyújtja, úgy ajánlatkérő a Kbt. 69.§
szerinti felhívás kibocsátását az igazolással érintett
körben mellőzi.)
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy 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 vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
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 társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nem teljesítés, meghiúsulás:
A szerződés felróható nem teljesítése, illetve a teljesítés felróható meghiúsulása esetén a Vállalkozó:
- a szerződéses értékből a nem teljesített rész 5%-ának megfelelő kötbért,
- a teljes szerződés meghiúsulása esetén egy összegű nettó 2.000.000.- forint mértékű kötbért köteles a
Megrendelő részére megfizetni.2
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a teljesített szolgáltatásért az ellenértéket az ajánlatkérő által igazolt teljesített részszámlák esetén a
Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdésében, és a Ptk. 6:130. § (1) - (3) és 6:155. § (1) bekezdésében előírtakkal
összhangban banki átutalással, az igazolt teljesítéseket követően kiállított számla alapján fizeti meg 15 napos
fizetési határidővel.
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az egyes teljesítési időszakokhoz kapcsolódóan részszámlák benyújtására.
A számlabenyújtás és a kifizetés rendjét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat
alkalmazza.
Az elszámolás pénzneme: EUR a kifizetés pénzneme: HUF

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: A szerződés teljesítése
érdekében ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását2

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
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:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

X Meghívásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Gyorsított eljárás

 Innovációs partnerség

Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (2018/01/19.) Helyi idő: (11:00)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: A
közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 1
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30

nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: (2018/01/19.) Helyi idő: (11:00) Hely: Sopron, Malompatak u. 13.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben
megjelölt személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
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
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen  nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján a
hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő
egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné
nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ 2
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10 2
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás az ár szempont esetén a fordított
arányosítás 2
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján a
hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő
egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

2.) Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni
kell a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti,
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentum, ajánlattevő által hitelesített másolatát az ajánlatot aláíró (vagy arra
meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés
országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű
másolati példányát, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri
benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak)
alá).
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás ún. e-tértivevény” és/vagy az Informatikai vizsgálat eredménye elnevezésű dokumentum
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű
dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az
esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír
alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
4.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát
(nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
7.) Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt
Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi
előírásait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail
címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási
adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a
megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az
ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles az
ajánlatkérőt e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
9.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban
elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, az ajánlat papír
alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus
példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó.
Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
10.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más
szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint
az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen

szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével az
ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
11.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős
magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás),
apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében
az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek,
és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a
felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak
valamennyi dokumentumával együtt.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlattevő írásban, fax útján vagy e-mail útján (.pdf formátumban) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az
eljárást bonyolító az ajánlatkérőhöz.
13.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való
közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseinek
rendelkezéseire.
14.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79.
§-a szerint.
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti
meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16.) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre
kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal
meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját
követő 10. napot követően kerül sor.
17.) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés
alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre
egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
18.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
19.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
20.) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
21.) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában, hiánypótlásában, felvilágosításában elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén
vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik
meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.

22.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű
másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia)
ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
23.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
24.) Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg a gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító
felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (4) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési részszempontokra
figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt ésszerű határidő tűzésével hívja fel az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az
értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
25.) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
26.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét,
hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
27.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
28.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kovács Lajos, 8900
Zalaegerszeg, Fáy András u. 1. Lajstromszám: 00288

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/03/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Ellenjegyezte: Dr. Kovács Lajos
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00288
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