
EKR000983462018

Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14338007Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

EDR terminálok és licencek beszerzése (2018-2019)Közbeszerzés 
tárgya:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági HivatalAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000983462018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági 
Hivatal

EKRSZ_
35246750

Budapest HU110 1135

Lehel Utca 35-37.

Fodor Péter

beszerzes@hm.gov.hu +36 14338012

http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Nem

Nem

Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
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105 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth képességgel I.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

32428000-9

32344250-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Honvédelem

Árubeszerzés

EDR terminálok és licencek beszerzése (2018-2019)

Rk. Megnevezés Mennyiség 1. Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth képességgel I. 105 készlet 2. Járműbe beépíthető EDR terminál 
GPS-szel I. 30 készlet 3. Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel II. 10 készlet 4. Asztali terminál készlet 30 készlet 5. Kézi terminál
GPS-szel és Bluetooth képességgel II. 2 készlet 6. Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth képességgel III. 2 készlet 7. Kézi terminál 
GPS-szel és Bluetooth képességgel IV. 2 készlet 8. Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth képességgel V. 20 készlet 9. Kézi terminál 
GPS-szel I. 586 készlet 10. Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel III. 10 készlet 11. Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel IV
. 20 készlet 12. Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel V. 13 készlet 13. Kézi terminál GPS-szel II. (2019) 198 készlet 14. EDR 
licencek (2018) 330 db 15. EDR licencek (2019) 252 db

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.
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HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel I.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel II.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

30 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Asztali terminál készletII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

10 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

30 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

2 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth kép.-gel II.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem

Nem

Nem

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

2 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth kép.-gel III.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

2 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth képességgel IVII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem

Nem
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

20 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Kézi terminál GPS-szel és Bluetooth képességgel V.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók: Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

586 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Kézi terminál GPS-szel I.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

10 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel III.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1

Nem
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Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

20 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel IV.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

1
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

13 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - Járműbe beépíthető EDR terminál GPS-szel V.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

198 készlet

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32344250-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - Kézi terminál GPS-szel II. (2019)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

vonatkozóan)

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

330 db

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32428000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

14 - EDR licencek (2018)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

1

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.

Igen

Nem

Nem
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II.2.5) Értékelési szempontok

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

252 db

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

32428000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

15 - EDR licencek (2019)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 2 hónap 60 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium: Igen

Nem

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Gödöllő) 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-63.
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Öntisztázás: Az Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseire. Az Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján nem írja elő 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását, ezért az ajánlattevőnek már az ajánlata benyújtásakor csatolnia kell a 
kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell 
nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A II.2.7. pontban a szerződés időtartamára vonatkozóan megadott 2 hónap 60 naptári napot jelent.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

2

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő az általa igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően - a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint kiállított
teljesítésigazolást követően - az Ajánlattevő által kiállított számla ellenében fizeti meg annak ellenértékét a 2013. évi V. törvény 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Az 
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (6) bekezdésre.

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

Amennyiben az Eladó a szerződést olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles 
fizetni, melynek mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3%-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett 
mennyiség nettó értékének 15%-a. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti az Eladót a szállítási kötelezettsége alól. A Vevő jogosult
a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben az Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt 
legalább 50 nappal meghaladja vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá 
ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján meghiúsulási 
kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági 
feltételt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy
éven (12 hónapon) belül előfordult bármely számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. Az Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) 
bekezdése alapján nem írja elő az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását, ezért ajánlattevőnek már az ajánlata 
benyújtásakor be kell nyújtania az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint: - pénzügyi intézmény által vezetett 
számlák számlaszámai; - mióta vezeti az ajánlattevő számláit; - számláin az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás előfordult-e, ha igen akkor milyen időtartamban, attól függően
, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A „sorbaállítás” 
kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Az Ajánlatkérő a vizsgált 
időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás 
elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében 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. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015 (X
.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben 
Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon - 
nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. 
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Nem
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IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

Az Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi a beszerzés tárgyát illetően, melyen a végleges ajánlat írásban történő 
beadására hívja fel az ajánlattevőt. Amennyiben további tárgyalási forduló megtartása válik szükségessé, az Ajánlatkérő előzetesen az 
az ajánlattevő tudomására hozza a további tárgyalások menetét és azok lezárásának időpontját. A további tárgyalás időpontja – 
amennyiben szükséges – az első tárgyaláson kerül meghatározásra. A tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy az Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 101. §-ban foglaltakra 
figyelemmel, nem határoz meg olyan elemeket, amelyekről nem kíván tárgyalni. Ennek megfelelően a tárgyalás kiterjedhet a KD részét
képező műszaki követelményekre, a szerződések rendelkezésire, az ajánlati árakra. A tárgyaláson kötelezettségvállalásra jogosult 
személy is köteles részt venni. A jogosultságot igazolni kell. A tárgyalás helye: HM Védelemgazdasági Hivatal 1135 Budapest, Lehel u. 
35-37. III. ép. X. em. 1017. tárgyalóterem. Az első tárgyalás időpontja: 10 óra.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2019.01.22IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjaIV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

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

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése szerint az EDR rádióterminálok és a 
végkészülékek használatához szükséges EDR licencek beszerzése kizárólag a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-n
(székhelye: 1107 Budapest, Száva u. 3-5.) keresztül történhet.

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.01.15 11:00

HU



EKR000983462018

2018.12.20

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1) A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek. Ajánlatkérő a 
Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő a 424/2017. (XII.19.) 
Korm. rendelet szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az 
EKR-ben. Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 10-13. §-ai tartalmazzák. Az EKR üzemeltetését és 
fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 2) Ajánlattevő ajánlatát 424/2017. (XII
.19.) Korm. rendelet előírásai szerint az EKR-ben nyújthatja be. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 14. § (3) 
bekezdésére. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az EKR 
rendszeren keresztül feltöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az elektronikus 
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját 
követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok 
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti 
adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban 
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16. § (1)-(3) 
bekezdésére. Egyéb információ: a) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő az 
alkalmasságot a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P1).

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

60

2019.01.15 13:00

Nem




