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19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulása
Postai cím: Tavasz u. 13.
Város: Zalakomár
Postai irányítószám: 8751
Ország: Magyarország
I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
H-8800 Nagykanizsa, Ady u. 35/B
telefax: 36 93314250
e-mail: drfrohlichklara@upcmail.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa o Építési beruházás X Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya:
Adásvételi szerződés udvari játszóeszközök vételére
CPV 37535200-9
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
Árubeszerzés
CPV 37535200-9
Adásvételi szerződés udvari játszóeszközök vételére az alábbi mennyiségekre:
- egy darab Oxi torony kombináció (alagúttal, csúszdával és játszóházzal) játék öntött gumiburkolattal, két db. 2D-s és
egy db 3D-s kiegészítő elemmel (epdm formák)
- egy darab Mamut torony (oroszlán és tengeri rák kombinációja) játék
- kettő darab körhinta játék
- egy darab Manó köteles mászóka
valamint
- kettő darab árnyékoló napvitorla tartóoszlopokkal
Részletes műszaki követelményeket, leírásokat a dokumentáció tartalmazza.
A vételárnak tartalmaznia kell a játszóeszközök leszállításával és beüzemelésével kapcsolatos valamennyi költséget is.
Rövid hivatkozás: Adásvételi szerződés udvari játszóeszközök vételére
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [56]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye:
Zalakomári Napköziotthonos Óvoda (8751 Zalakomár, Tavasz u. 15.)

NUTS: HU-223
III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont - Megnevezés:
- Jótállás többlet időtartama (0 hónap és 24 hónap között megadva /hónap)/ Súlyszám:20
- Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, a vállalt jótállási idő alatt (max: 72 óra/óra)
/Súlyszám:10
o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
X Ár szempont - Megnevezés: Vételár (nettó HUF)/ Súlyszám:70
IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
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 megkövetelt igazolási mód:
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.
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. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 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 saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
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.
Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a (öntisztázás).
Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján amennyiben igénybe vesz az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akkor köteles nyilatkozni arról is, hogy ez az igénybe vett szervezet nem áll
kizáró okok hatálya alatt.
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:
Nem határozta meg Ajánlatkérő.
Műszaki ill. szakmai alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő ha
M/1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított előző három évből
mindösszesen legalább nettó 12.000.000,-HUF értékű TÜV-Rheinland InterCenter Kft. által elfogadott vagy azzal
egyenértékű
tanúsítvánnyal
rendelkező
udvari
játszóeszköz
(gyermek-játszótéri
játszó-eszköz)
szállítására/értékesítésére és ezek beüzemelésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített egy vagy több referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat/értékesítéseket
veszi figyelembe.
M/2 nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor a megajánlott udvari játszóeszközökre érvényes MSZ-EN 1176
számú szabvány előírásoknak történő megfelelés vonatkozásában TÜV-Rheinland InterCenter Kft. által elfogadott vagy
azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2
□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: Ajánlatkérő nem
alkalmazza
V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2018/04/20) Helyi idő: (12:00)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2)
pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Jelen közbeszerzés „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (a felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15)” című konstrukcióhoz kapcsolódóan
benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00017. azonosító számú „A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda
játszóudvarának felújítása” azonosítószámú projekt keretében 100,0000 %-ban európai uniós támogatásból
finanszírozott.
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/04/12/)

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 súlyszám helyett fontosság is megadható
4 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

