ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000903622018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő
battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
eszközbeszerzései

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

EKRSZ_
90141111

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gyula

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

5700

Ország:

Magyarország

Eminescu Utca 1

Egyéb cím adatok:

Miklós

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

miklosmelinda72@gmail.com

Telefon:

Melinda
+36 306557069

Kozima
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Egyéb:

Egyéb ajánlatkérő típusának Országos nemzetiségi önkormányzat
meghatározása:

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység
Országos nemzetiségi önkormányzat

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
37000000-8

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő battonyai Magdu Lucian
Román Általános Iskola és Óvoda eszközbeszerzései

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész (bútorok): 4 db Szekrény polcos, méretre készített; 8 db felnőtt öltöző szekrény; 25 db Óvodai szék 2-es korcsoport; 25 db
Óvodai szék 3-as korcsoport; 2 db fektető tároló szekrény méretre gyártottan; 50 db rendezvény szék; 4 db Óvodai asztal 2-es
korcsoport; 4 db Óvodai asztal 3-as korcsoport; 2. rész (kültéri eszközök): 1 db Mozdony és pótkocsi JM-JA002; 3 db Kétüléses hinta
FHI-111; 1 db Kétüléses hinta, bébiüléses hinta HI-116; 2 db garázs / tároló kültéri játékoknak 5*6 m; 2 db kültéri padok /
cseresznye-vörös faelemmel; 2 db kerti árnyékolók filagória; 1 db Kisvakond mászóvár; 1 db Színes babaház JM-JH004; 1 db 100X100
cm-es ReFlex gumilap (az elhelyezésre kerülő játékok előírásának megfelelően) 3. rész (játszószoba): 1 db játszószoba kialakítása (
dokumentációban előírtaknak megfelelően)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

4

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

5830 Battonya, Fő utca 121.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
39100000-3

39161000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

EKR000903622018

1 - bútorok

5830 Battonya, Fő utca 121.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész (bútorok): 4 db Szekrény polcos, méretre készített; 8 db felnőtt öltöző szekrény; 25 db Óvodai szék 2-es korcsoport; 25 db
Óvodai szék 3-as korcsoport; 2 db fektető tároló szekrény méretre gyártottan; 50 db rendezvény szék; 4 db Óvodai asztal 2-es
korcsoport; 4 db Óvodai asztal 3-as korcsoport;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

12 hónapon felül vállalt jótállási idő (hónap, minimum 0, maximum 24 nap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
4

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
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TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020

Igen

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - kültéri eszközök

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
37000000-8

37410000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

5830 Battonya, Fő utca 121.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész (kültéri eszközök): 1 db Mozdony és pótkocsi JM-JA002; 3 db Kétüléses hinta FHI-111; 1 db Kétüléses hinta, bébiüléses hinta HI
-116; 2 db garázs / tároló kültéri játékoknak 5*6 m; 2 db kültéri padok / cseresznye-vörös faelemmel; 2 db kerti árnyékolók filagória; 1
db Kisvakond mászóvár; 1 db Színes babaház JM-JH004; 1 db 100X100 cm-es ReFlex gumilap (az elhelyezésre kerülő játékok
előírásának megfelelően)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

12 hónapon felül vállalt jótállási idő (hónap, minimum 0, maximum 24 nap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

4

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
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Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020

II.2.13) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - játszószoba

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
37000000-8

37520000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

5830 Battonya, Fő utca 121.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész (játszószoba): 1 db 57,19 m2-es játszószoba kialakítása (dokumentációban előírtaknak megfelelően), mely tartalmaz többféle
elhelyezendő elemet: • 2 pályás csúszda, • trambulin, • labdatenger, • mászó, • mászócső kitekintővel, • kötélhíd, • rámpa, •
boksz-zsák, • lengőkötél, • puha híd, • óriás LEGÓ készlet, • 4 elemes kígyó erdő, • puha hinta/hintaló, • puha fali kirakó, • molinó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

12 hónapon felül vállalt jótállási idő (hónap, minimum 0, maximum 24 nap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
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4

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020

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 vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, aki
az előírt kizáró okok bármelyike hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]. A fenti
kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint
igazolja megbízhatóságát.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése bekezdése alapján egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya
alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rend. 8. § i) pont ib) és ic) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az
alvállalkozó, valamint az általa az alkalmassága igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a megkövetelt információkat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától
visszaszámított három év, tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának megfeleltethető legjelentősebb szállításainak ismertetése. A
nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdete és
vége év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, székhelye), a szállítás tárgya, mennyisége, a referenciáról
információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
mértékéig ismertetni és igazolni. Az alkalmasságnak való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható. Az igazolási mód
tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell
benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett: M.1.1) az 1. ajánlati rész esetében legalább 90 db bútor
szállítására vonatkozó referenciával, amely magában foglal legalább 8 különböző bútort; M.1.2) a 2. ajánlati rész esetében legalább 10
db kültéri bútor/eszköz szállítására vonatkozó referenciával, amely magában foglalt legalább 6 különböző bútort; M.1.3) a 3. ajánlati
rész esetében legalább 40,00 m2-es helyiség beépítésére vonatkozó referenciával, amely magában foglal az alább felsoroltak közül
minimum 10 fajtát: • 2 pályás csúszda, • trambulin, • labdatenger, • mászó, • mászócső kitekintővel, • kötélhíd, • rámpa, • boksz-zsák
, • lengőkötél, • puha híd, • óriás LEGÓ készlet, • puha hinta/hintaló, • puha fali kirakó. 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 ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A
Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 1,0%-a/nap, de maximum nettó ajánlati ár 20 %-a. Meghiúsulási
kötbér: ajánlattevő számára felróható okból történő teljesítés meghiúsulása esetén kötbér (meghiúsulási kötbér) vállalása, melynek
mértéke a nettó vételár 20 %-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a szerződéstervezetben rögzített mértékű előleget fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket teljesítés igazolás alapján kiállított
számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135. §-a és a Ptk 6:130. § szerint, a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. A teljesítés során 1 db végszámla
kibocsátására van lehetőség a teljesítést követően. Az ellenérték megfizetése TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 pályázat terhére történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF) A finanszírozás utófinanszírozás. A teljesítés igazolására a Kbt. 135
. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (
4) bekezdés; Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok, illetve a szerződési
feltételek tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

2019.01.02

10:00

óra/perc

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

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.01.02

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

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

Nem

V.2) További információk
1.) A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10, minden
részszempontnál. Módszerek: Ár és Minőségi kritérium(Jótállás) – relatív értékelés (arányosítás) 2.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra
lehetőséget ad a közbeszerzési törvény Kbt. 71. §-a alapján. 3.) A Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a szerződés védett
foglalkoztatók számára nem fenntartott. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. 4.) Ajánlatkérő
a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 5.)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja, 65. §
(7) bekezdés, és 114. § (2) bekezdés szerinti, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti, folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról nyilatkozatot, valamint a Kbt. 66.§ (5) szerinti felolvasólapot. Ahol kötelező a nyilatkozat, ott
nemleges tartalommal is kötelező a nyilatkozat megtétele. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. 6.) Ajánlattevőnek ajánlatában kereskedelmi ajánlatot kell csatolnia (Vételár részletezése). 7.) Csatolni kell az
ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírásmintájának (ld.2006
.évi V.tv.9.§) másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre
jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását is. 8.) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást. AK kizárja projekttársaság létrehozását.
9.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni
kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint. 10.)
A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók. 11.) FAKSZ: Szűcs István,
Lajstromszám: 00942 12.) Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu), az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani.
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.18

Gazdasági szereplők meghívása ajánlattételre

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Falco Sopron Bútor
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 9400
Sopron Bánfalvi Út 27

Tel.: +36 209783452
Email: toth.anita@
falcosopron.hu

Érdeklődő

Iroda 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Magyarország, 3530
Miskolc Corvin Utca 1-3.

Tel.: +36 46/328709
Email: zsuzsa@iroda2000.hu

Érdeklődő

Ava-Pack Ipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 9300
Csorna Soproni Út 125

Tel.: +36 96410551
Email: kereskedelem@
avapack.hu

Érdeklődő

Balázs-Diák Kft.

Magyarország, 1138
Budapest Szekszárdi Utca
12/A

Tel.: +36 12665140
Email: koszegi.erzsebet@
balazs-diak.hu

Érdeklődő

Almus Pater Taneszközés Intézményellátó Zrt.

Magyarország, 6726
Szeged Fő Fasor 121.

Tel.: +36 62540090
Email: almus@almus.hu

Érdeklődő

Stiefel Eurocart Kft.

Magyarország, 2100
Gödöllő Búzavirág Utca
26

Tel.: +36 14152010
Email: palyazat@stiefel.hu

Érdeklődő

Meixner Csaba E.V

Magyarország, 1151
Budapest Kossuth utca 15
. IV/8.

Tel.: +36 203535586
Email: designbutor@gmail.com

Érdeklődő

Garzon Bútor
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Bakony
Utca 4.

Tel.: +36 207714244
Email: kaposi.gabor@
garzon.hu

Érdeklődő

International Play
Solutions - Gyermekszem
Kereskedelmi, Szolgáltató
és Gyártó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2084
Pilisszentiván Hársfa
Utca 2/A

Tel.: +36 26560358
Email: info@
ips-gyermekszem.hu

Érdeklődő

DuoLine Kereskedőház és
Bútorgyártó BT

Magyarország, 6000
Kecskemét Máriahegy
Tanya 190

Tel.: +36 209328069
Email: duolinebt@t-online.hu

Érdeklődő

BIOHÁRS Fa és Fém
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 7200
Dombóvár Vak Bottyán
Utca 20.

Tel.: +36 306114617
Email: jatszoterek@gmail.com

Érdeklődő

Alex Fémbútor és
Iskolabútor Gyártó és
Forgalmazó Kft

Magyarország, 2072
Zsambek Magyar Utca 21
-23.

Tel.: +36 209144111
Email: karasszon.mihaly@
alexbutor.hu

Érdeklődő

Zsámbéki Malom
Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 2072
Zsambek Petőfi Sándor
Utca 108

Tel.: +36 209144111
Email: karasszon.mihaly@
alexbutor.hu

Érdeklődő

Nagy és Társa Faipari
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 1134
Budapest Váci Út 47./B.

Tel.: +36 309439172
Email: butorbcs@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

