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„Formaruha beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére fajta és
mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele
keretében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/180
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.06.
Iktatószám: 14103/2017
CPV Kód: 18100000-0
Ajánlatkérő: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Teljesítés helye:
19 megyei és budapesti központi raktár, a
közbeszerzési dokumentumokban ismertetettek
szerint.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.11.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: büntetés-végrehajtás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ótott Annamária bv. ezredes
Telefon: +36 13018100
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Fax: +36 13120409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bv.gov.hu

I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
http://www.allamipartner.hu/kozponti+ellatas/kozbeszerzesi+eljarasok-1+1 (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Rózsa u. 75-79
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ótott Annamária bv.ezredes. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadója: Dr. Lukács Andrea (lajstromszám: OO163)
Telefon: +36 13018357
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax: +36 13120413
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bv.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Rózsa u. 75-79
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1064
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ótott Annamária bv.ezredes
Telefon: +36 13018357
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E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax: +36 13120413
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bv.gov.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi szintű

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Formaruha beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele keretében a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága által

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Formaruha beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére fajta és mennyiség szerint meghatározott
dolog határidős adásvétele keretében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság) sem a közös sem az egyéni nyertes ajánlattevők esetében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

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) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Formaruha beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele keretében a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága által

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18100000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: 19 megyei és budapesti központi raktár, a
közbeszerzési dokumentumokban ismertetettek szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
13.400 db db kabát 
6.700 db thermo (melegbélés) kabát 
20.100 db derekas nadrág 
6.700 db galléros hosszú ujjú póló 
13.400 db galléros rövid ujjú póló
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13.400 db OMSZ szövött cégjelzés 
6.700 pár térdvédő protektor

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 fogvatartotti foglalkoztatás 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt
azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult +30%-nak megfelelő mennyiség megrendelésére.
Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot biztosítani ajánlatkérő számára a
szerződésben foglalt feltételekkel. A vételi jog gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§
rendelkezései is irányadóak.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
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1. A II.1.5. és a II.2.6 pontok kitöltését a feladhatóság indokolta.
2. 76. § (2) c): 1. Nettó ajánlati ár (HUF) tartalmazza felmerülő valamennyi költséget járulékot díjat
100% mennyiségre %-os eltérés figyelembevétele nélkül
2. Megajánlható fogvatartottak száma min. 0 fő, és max. 20 fő
Adható pontszám: 0-10
Egyéb info a dok-ban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, 
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 
62. § (1) meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. 
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) meghatározott kizáró ok fenn áll. 
A Kbt. 67. § (1) és a KR. 1-7. §-ban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok 
fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatát benyújtani. AK a Kbt. 69. § (4) foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló 
döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt 
igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) rögzített feltételek fennállása esetén az AK az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az 
értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb At-t is felhívja 
az igazolások benyújtására. 
Megkövetelt igazolási mód: 
•Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: KR) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. (Közbesz. Hatóság 2017. évi 81. sz. 
útmutatójára tekintettel) 
•Nem Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a KR 10. §-ában foglaltak 
szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a KR 12-16 § -banfoglaltak 
megfelelően irányadóak. 
•A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a KR 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) 
és (2) -ben foglalt kizáró okok fenn nem állását. 
•A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a KR 4. és 10. §-a 
szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. 
•A KR 15. § (1) alapján az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más 
szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles 
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
•A Kbt. 67. § (4) alapján és a KR. 15. § (2) bekezdés AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
•A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan 
szükséges megtenni.
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•A KR 12. § alapján azokban az esetekben, amelyekben a KR 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja Ajánlatkérő. 
•Tekintettel arra, hogy AK jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok
fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok
tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűeknek kell lenniük. 
•Folyamatban lévő változásbejelentési eljárás esetén AT a KR. 13. § előírásai szerint köteles
eljárni. 
AK a Kbt. 74. § (1) a) - b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy
akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. 
AT a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése alapján jogosult az öntisztázásra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő információk 
részletes megadását kéri. 
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló 
döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 
követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt részletes igazolások benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 
tekintetében kell az igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 
igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban. 
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, illetve az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot a következőkre tekintettel kell kitölteni. 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
A 321/2015. (X.30). Korm. rend. 19. § (1) szerint a ajánlattevők csatolják: 
P1. 321/2015. (X.30). Korm. rend. 19. § (1) c) szerint Ajánlattevő csatolja az elmúlt 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó -attól függően hogy mikor jött létre vagy 
mikor kezdte meg a tevékenységét - teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát. 
Amennyiben Ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 321/2105. Korm. rend. 19. § (3) szerint kiegészítő 
tájékoztatás kérés tekintetében jogosult az alkalmassági követelmény helyett az alkalmasság
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igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról tájékoztatást kérni. 
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) alapján a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, azon alkalmassági követelmények tekintetében, mely egyenként vonatkozhat
rájuk, elegendő, ha az egyikük felel meg, illetve a Kbt. 65. § (7) alapján az alkalmasság kapacitást
nyújtó szervvel is igazolható, a hivatkozott bekezdésekben foglalt rendelkezések
figyelembevételével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) foglalt előírásra. 
A gazdasági alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatukat kérjük az
egységes európai okmány B. Gazdasági és pénzügyi helyzet 6. pontjában megtenni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a
700.000.000 Ft összeget
Az alkalmasság feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzésékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) alapján a ajánlattevő 
jelentkezésében köteles az alk. köv--nek való megfelelés tekintetében az egységes eu közbeszi 
dokumentumban nyilatkozatát benyújtani. AK a IV. rész részletes megadását kéri. 
Az előírt alk. köv.-nek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoznak a gazdasági 
szereplőkre, elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bek.) 
AT az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bek. alapján kapacitást nyújtó szervezettel 
is megfelelhet, amennyiben őt és az alkalmassági követelményt az ajánlatban megjelölte, 
valamint csatolja a kötelezettségvállalásra vonatkozó okiratot/nyilatkozatot. (Kbt. 65. § (7) bek.) 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
M.1. A KR 21. § (1) h) pontja alapján az AT-k (közös AT-k) ajánlatukhoz csatolják az eljárás tárgyát 
képező termékek , minta példányait, valamennyi minta példányból 1-1 db-ot kell csatolnia 
(kabát 184-XL, thermo (melegbélés) kabát 184-XL, derekas nadrág N-52, galléros hosszú ujjú 
póló XL, galléros rövid ujjú póló XL, méretben, valamint OMSZ szövött cégjelzés, 1 pár térdvédő 
protektor). 
A mintapéldányoknak alkalmasnnak kell lenniük arra, hogy az Ajánlatkérő megállapíthassa, 
hogy a benyújtott termékek megfelelnek-e az ajánlatkérő által a minimumkövetelményekben 
megadott műszaki, szakmai és egyéb követelményeknek. 
M.2. A KR 21. § 1) a), valamint a Kbt. 65. § (5) előírásaival összhangban az AT-k (közös AT-k) 
ajánlatukban csatolják az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított -3 év 
(3x365 nap) során szerződésszerűen végzett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával 
megegyező (felső ruházati termékek ( kabát, thermo (melegebélés kabát, derekas nadrág, 
galléros póló (rövid, hosszú ujjú), cégjelzés, térdprotektor) szállítása) teljesítéseinek az 
ismertetését. AK a KR. 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. 
A KR 22. § (1) - (2) szerinti korábbi teljesítést bemutató ismertetésnek tartalmaznia kell legalább 
a következő adatokat: 
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (a referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó 
személy neve, beosztása és elérhetősége),



9

- a szerződés tárgyát, 
- a szállítás mennyiségét 
- valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően történt-e. 
A referencia igazolást/nyilatkozatot úgy kell a kiállítani, hogy abból a kapcsolódó alk.
szempontnak való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. 
Amennyiben AT a szerződést közös AT-ként teljesítette, úgy a referencia igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a szerződés mely részeit teljesítette. 
M.3. Ajánlattevő csatolja a KR 21. § (1) i) pontja alapján az ajánlatban szereplő termékek
alapanyagainak (kabát műszaki leírás 1. melléklet: Alapanyag I. műszaki követelményei, 2.
melléklet: Alapanyag II. műszaki követelményei, thermo (melegbélés) kabát műszaki leírás 1.
melléklet: Alapanyag I. műszaki követelményei, derekas nadrág műszaki leírás 1. melléklet:
Alapanyag I. és II. műszaki követelményei, 2. melléklet: Térderősítő folt alapanyag műszaki
követelményei, galléros hosszú és rövid ujjú póló 1. melléklet: Alapkelme műszaki
követelményei) független, akkreditált vizsgálati laboratorium által kiállított vizsgálati
jegyzőkönyvét/jegyzőkönyveit, mely(ek) kiállítási dátuma nem lehet régebbi 5 évnél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkamatlan az ajánlattevő, ha a - KR 21. § (1) h)
pontja alapján - a megajánlott termékek minta példányainak a műszaki paraméterei nem
felelnek meg a műszaki leírásokban foglalt követelményeknek (Kabát műszaki leírás: 1. külalak
leírás, 2. gyártmányrajz, 4. Főbb alkatrészek kiszabandó listája; 5. Általános gyártástechnológiai
előírások; thermo (melegbélés) kabát műszaki leírás: 1. Külalak leírás; 2. Gyártmányrajz;4. Főbb
alkatrészek kiszabandó listája; 5 Általános gyártástechnológiai előírások; derekas nadrág
műszaki leírás: 1. Külalak leírás, 2. Gyártmányrajz, 3. Főbb felhasználandó anyagok, kellékek, 5.
Általános gyártástechnológiai előírások és javaslatok; galléros hosszú és rövid ujjú póló
műszaki leírás: 1. Külalak leírás, 2. Gyártmányrajz, 3. Főbb felhasználandó anyagok, kellékek, 4.
Főbb alkatrészek kiszabandó listája; 5. Általános gyártástechnológiai előírások.)
M.2 .Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (3x365 nap) nem rendelkezik az alábbi referenciával:
felső ruházati termékek ( kabát, thermo (melegebélés kabát, derekas nadrág, galléros póló
(rövid, hosszú ujjú), cégjelzés, térdprotektor) szállításáról szóló referencia, ahol a végzett
szállítás mennyisége összesen eléri az 58.575 db terméket.
M.3. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt (közös Ajánlattevőt), ha nem rendelkezik
olyan, a KR 21. § (1) i) pontja alapján az ajánlatban szereplő termékek alapanyagaira vonatkozó
független, akkreditált vizsgálati laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel, melyben
a vizsgálati értékek megfelelnek a műszaki leírás lent ismertetett részeiben részletezett
követelményeknek (kabát műszaki leírás 1. melléklet: Alapanyag I. műszaki követelményei, 2.
melléklet: Alapanyag II. műszaki követelményei, thermo (melegbélés) kabát műszaki leírás 1.
melléklet: Alapanyag I. műszaki követelményei, derekas nadrág műszaki leírás 1. melléklet:
Alapanyag I. és II. műszaki követelményei, 2. melléklet: Térderősítő folt alapanyag műszaki
követelményei, galléros hosszú és rövid ujjú póló 1. melléklet: Alapkelme műszaki
követelményei).
Az alkalmasság feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzésékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Biztosítékai:
késedelmi kötbér: mértéke a késedelem első napjától a teljesítés napjáig számított, a késedelemmel
érintett részteljesítések nettó ellenértékének 0,5%-val megegyező napi kötbér, legfeljebb az aktuális
megrendelés nettó értékének 5%-a.
Késedelmes teljesítés: a szállítási szerződésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest 1
munkanapot késik a szállítás.
Kifizetés feltételei
pénzneme: HUF. AK előleget nem biztosít, az ellenértéket a (rész)teljesítést követően utólag teljesíti.
A 44/2011. Korm. r. 9. § d) alapján a szolgáltatás forrását az Országos Mentőszolgálat bocsátja AK
rendelkezésére. Az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A §-a alapján azz Országos Mentőszogálat részére a
pénztartozás teljesítésére meghat. határidő 60 nap. így a fizetési határidő 60 nap.
AK felhívja az AT-k figyelmét az Art. 36/A. §-ában valamint. a Kbt. 135. § (1), (5)-(6),(10) és 136§
(1)-(2)-ban foglaltakra
További info a szerz tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/01/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79. B
épület 1. emelet Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály
földszinti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) AK a közbeszerzési dokumentumok körébe tartozó Dokumentációt készít, amely tartalmazza a 
Kbt. 57. § -ában foglaltakkal összhangban az ajánlattételhez szükséges információkról szóló 
tájékoztatást, az igazolások és a nyilatkozatok jegyzékét, az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum mintáját és a műszaki leírást. AK Igény esetén szerkeszthető formában is 
rendelkezésre bocsátja, ha az erre irányuló igényt a bvop-ellatas@bv.gov.hu címre megküldték. 
Eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elektronikus letöltése és 
cégszerűen igazolt átvétele, a az ajánlaban csatolva. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be 
ajánlatot, elegendő, ha egyikük igazolja az átvételt. 
2) Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, a BVOP-Ellatas@bv.gov.hu címre 
megküldve. 
3) Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint biztosított figyelemmel a Kbt. 71 § (6) -ra. 
4) Ajánlattevő a 44. § (1)-(3) bekezdés szerinti üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
5) Ajánlat tartalmazza a Kbt. 66.§ (2), (4)-(6) szerinti nyilatkozatokat. 
6) Nyilatkozat a 47. § (2) alapján egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a 66. § (2) szerinti 
nyilatkozatot, melyet eredetben kell benyújtani. 
7) AK fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a Kbt. 98. § (2) 
alapján 
8) Ajánlattevőnek magyar nyelven egy papír alapú példányban és egy elektronikus példányban 
kell ajánlatát benyújtani. A nem magyar nyelven benyújtott ajánlat fordítására vonatkozó infok 
a dok-ban. 
Ajánlattevőnek írásban cégszerűen aláírva nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a 
papíralapú példánnyal megegyezik, a kettő közötti eltérés esetén a papíralapú pld. a mérvadó 
9) Ajánlattevő az alk. köv.-nek a 65. § (6)-(7) alapján is megfelelhet. 
10) Csatolandó: bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya/aláírás-mintája (vagy 
változás-bejelentési kérelem), Áht. 47 § (6) és az Ávr. 50 § 1 a) szerinti átláthatósági nyilatkozat. 
11) Eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, így az ajánlati kötöttség időtartama 60 
nap.. 
12) Értékelés módszere: arányosítás. Közbesz. Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 15-18 oldala szerint (KÉ 
2016. évi 147. szám). 
13) Ak felhívja AT-t a Kbt. 36. § (1)-re. 
14) AK a 81. § (4) alapján az alacsony ár vagy költség vizsgálatát az értékelést követően végzi el. 
15) 69.§ (6) szerinti esetekben AK a legkedvezőbb ajánlatot tevő AT mellett meghatározott 
számú AT-t felkérhet a részletes igazolások csatolására. 
16) A Kbt. 73. § (4) alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a körny.véd.-i, szoc. és 
munkajogi köv.-nek. A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti hatóságok elérhetőségét a dok. 
tartalmazza.
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17) Szerződéskötés a 131. § (6) szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtó AT-vel, vagy
annak visszalépése esetén a következővel, ha őt az összegezésben megjelölte. 
18) A műszaki leírástól eltérő v. feltételhez kötött ajánlat érvénytelen 
19) AK a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. Egy darab formaruha jellegű kialakítás nem
értelmezhető önállóan, tekintettel arra, hogy beszerzés tárgyát képező formaruhák egymásra
épülő termékek. A beszerzés tárgyát képező formaruhák használatuk során egyenruha jelleget
alkotnak. 
19) AK az EU dok. IV. rész A-D szakasz részletes kitöltését várja el. 
20) Ajánlatevő köteles megadni az általa megajánlott termékre vonatkozó csere garancia
időtartamát. 
21) Csatolandó a térdvédő protektor termék fényképes leírása, amelynek hitelességét az
ajánlatkérő felhívására igazolni kell. 
22) Nyertes ajánlattevő a megajánlott számú fogvatartottak foglalkoztatását ezirányú
szerződéssel a szerződéskötéskor köteles igazolni. 
23) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.148. §
(3) szerint a jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/03 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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