19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szerepl knek tájékoztatniuk kell az ajánlatkér t arról, hogy érdekl dnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történ közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkér
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felel

s összes ajánlatkér t)

Hivatalos név: Antenna Hungária Magyar M sorszóró és Rádióhírközlési Zártkör en M köd
Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 2
AK24060

Postai cím: Petzvál J. u. 31-33.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU 101

Postai irányítószám:1119

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdekl dés jelzésére szolgáló elérhet ség: +361 3502394; vagy a kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímen

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerz dés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerz dés tárgya: Keretmegállapodás alapján távközlési célra gyártott kültérbe és beltérbe telepíthet rack szekrények
beszerzése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkér tervezetten 345 helyszínen (200 végponton és 145 aggregációs állomáson) kíván mikrohullámú technológiával távközlési
szolgáltatást kiépíteni. Ennek során az el fizet i végpontok bekötéséhez, továbbá az újonnan létesített aggregációs állomásokon is
gondoskodni kell a távközlési berendezések elhelyezésér l és az ehhez szükséges tárolóeszközök beszerzésér l nettó 61.000.000,- Ft
keretösszeg erejéig. A keretmegállapodásban el irányzott teljes mennyiség a keretösszeg mértéke.
A beszerzend rack szekrények részletes m szaki paramétereit és a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi ajánlatkér i el írást
a M szaki leírás és a m szaki követelmények teljesítésére vonatkozó excel táblázat tartalmazza. Ezen utóbbi táblázatot
Ajánlattev knek kitöltve ajánlatukkal együtt be kell nyújtaniuk.
Ajánlatkér jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván
kötni.
Ajánlatkér

a keretmegállapodás részeként az egyes megrendelések (a továbbiakban: Eseti Megrendelés) keretei között a

párhuzamosan futó megrendeléseket is figyelembe véve egyszerre maximum 130 db eszköz megrendelését tervezi. Kérjük, hogy a
teljesítési határid , mint értékelési szempont szerinti vállalások kapcsán ezen volument szíveskedjenek figyelembe venni.

Az egyes Eseti Megrendelések további részletes szabályait a Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelel en)
II.1.4) A szerz dés id tartama, vagy a teljesítés határideje
Id tartam hónapban: [30] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: Ajánlatkér telephelye, 1121 Budapest, Csíz u. 2-4.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
Min ségi szempont (Megnevezés/Súlyszám)
1. A keretmegállapodás második része kapcsán vállalt teljesítési határid (a megadott 60 naphoz képest vállalt kedvez bb
teljesítési határid , napokban kifejezve (minimum 0 nap, maximum 30 nap)) (naptári nap) / 10
2. Többlet jótállási id vállalása (valamennyi termékcsoport esetén) (minimum 0 hónap, maximum 6 hónap) (hónap) / 10
Ár szempont (Megnevezés/Súlyszám)
3. Ügyfélvégpontra kerül beltéri lemez RACK szekrény (Ft/db) / 10
4. Aggregációs állomásra kerül beltéri lemez RACK szekrény (Ft/db) / 10
5. Aggregációs állomásra kerül kültéri lemez RACK szekrény (Ft/db) / 60

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Alkalmatlan Ajánlattev a szerz dés teljesítésére, ha nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé
számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, 1 darab, a közbeszerzés tárgya (kültéri és/vagy beltéri rack
szekrények adásvétele és szállítása) szerinti referenciával, mely összesen legalább 95 darab eszközre vonatkozott.
A referencia akkor tekinthet az Eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a
szerz désszer teljesítés, erre az id szakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattev k figyelmét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkér jelen eljárásban nem alkalmazza a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a m szaki-szakmai alkalmassági követelményeknek Ajánlattev k együttesen is
megfelelhetnek.
IV.1.2) Fenntartott szerz désekre vonatkozó információk 2
A szerz dés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkér az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

V. szakasz: Eljárás

V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdekl dés jelzésének határideje
Dátum: (2017/09/19) Helyi id : (16:00)

VI. szakasz: Kiegészít információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét, hogy érdekl désüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a V.1.1) pontban meghatározott id pontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

1.

Ajánlatkér rögzíti, hogy keretszerz dést fog kötni, így a II.1.3) pontban feltüntetett id tartam értelemszer en a keretösszeg
erejéig értend , tehát a keretszerz dés a keretösszeg kimerülésével, de legfeljebb a szerz déskötést l számított 30 hónap
elteltével megsz nik.

2.

Az egyes Eseti Megrendelésekre vonatkozó teljesítési határid értékelési szempontként szerepel.

3.

Ajánlatkér ezúton tájékoztatja az érdekl

gazdasági szerepl ket, hogy az érdekl dés jelzése során az alábbi adatokat kell

megadniuk:
a.

Ajánlatkér neve: Antenna Hungária Zrt.

b.

A közbeszerzési eljárás tárgya: Keretmegállapodás alapján távközlési célra gyártott kültérbe és beltérbe
telepíthet rack szekrények beszerzése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében

c.

Érdekl

gazdasági szerepl neve, címe

d.

Érdekl

gazdasági szerepl kapcsolattartójának neve, telefon és/vagy mobil száma, fax száma, valamint e-mail

címe

4.

Felhívjuk az érdekl

gazdasági szerepl k figyelmét, hogy fenti adataik megadása során fokozottan ügyeljenek azok

megfelel ségére, tekintettel arra, hogy Ajánlatkér az eljárás megindítása, valamint az ajánlattétel során alkalmazandó
valamennyi tájékoztatás vonatkozásában azokat tekinti irányadónak. A nem megfelel

adatok megadásából adódó

valamennyi kockázat a gazdasági szerepl t terheli.

5.

Az elektronikusan megküldött érdekl dés jelzésének beérkezését a lebonyolító e-mailen visszajelzi. Amennyiben a
visszajelzés 2 munkanapon belül nem történik meg, kérjük, hogy ezt jelezzék, az esetleges technikai probléma miatti
félreértések elkerülése érdekében!

6.

A közbeszerzés az „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” nev kiemelt projekt keretében
valósul meg. A projekt azonosítója: GINOP-3.4.5-VEKOP-16. A fizetés módja a GINOP-VEKOP program szabályai szerint
szállítói finanszírozás. A támogatás mértéke 100%.

7.

Ajánlatkér a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlatkér Támogatási Szerz dés
megkötése céljából pályázatot nyújtott be, melynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történ
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja. Ajánlatkér a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerz déskötési kötelezettsége alól, ha támogatási
igényét nem fogadják el, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el. Ajánlatkér a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján
a támogatási igénye elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend Keretmegállapodás hatálybalépését
felfüggeszt feltételként is kiköti, azaz a Keretmegállapodásból Eseti Megrendelés addig nem eszközölhet .

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/09/12)
__________________________________________________________________________________________________________
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

A felel s akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységr l szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6)
bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az összefoglaló tájékoztatót ezúton ellenjegyzem:
Név: dr. Vörös Katalin
Lajstromszám: 00441
Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
E-mail cím: kozbeszerzes@ratkynet.hu

