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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903622018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

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

Közbeszerzés 
tárgya:

Magyarországi Románok Országos ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000903622018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Gyula 5700

Eminescu Utca 1

Árubeszerzés

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában lévő battonyai 
Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda eszközbeszerzései
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V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Kizáró okok: 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. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelményt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M1) 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: - az 1. ajánlati rész esetében legalább 90 db bútor szállítására vonatkozó referenciával, amely magában foglal 
legalább 8 különböző bútort; - a 2. ajánlati rész esetében legalább 10 db kültéri bútor/eszköz szállítására vonatkozó referenciával, 
amely magában foglalt legalább 6 különböző bútort; - 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,

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

90

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) 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)

4

5830 Battonya, Fő utca 121.

Igen

Igen

12 hónapon felül vállalt jótállási idő (hónap, minimum 0, maximum 24 nap) 10

Nem

Igen

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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EKR-OT-02399/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2018.11.09

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerezni kívánt eszközök a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 projekt keretéből 
kerülnek finanszírozásra. Az eszközlista módosítása folyamatban van, a módosítás el nem fogadását ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) 
bekezdés alapján olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

2018.11.16 09:00




