Dani Sándor

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
MÓDOSÍTOTT
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
„Veszettség elleni orális vakcina beszerzése” tárgyú
a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján közösségi eljárásrendben
1. AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Telefon: +36 13369026
Fax: +36 13369421
Kapcsolattartó: Bagó Dániel, Pálmai Réka
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Kapcsolattartási pont:
Juratio Zrt.
1031 Budapest, Monostori út 34.
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
2. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE:
A közbeszerzés tárgya:
Veszettség elleni orális vakcina beszerzése
A közbeszerzés mennyisége:
2018. év: Vakcina 2018: tavaszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20
adag, őszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen
1.971.840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.
Esetleges meghosszabbítás esetén 2019. év: Vakcina 2019: tavaszi kampányhoz 985.920 adag + 30
% + termelési számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985.920 adag + 30 % + termelési
számonként 20-20 adag, azaz összesen 1.971.840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag
vakcina.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
33651690-1
3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:
Adásvételi szerződés (árubeszerzés).
Teljesítési határidő: Szerződéskötéstől 2018. szeptember 18., az alábbiak szerint:
- Első teljesítési határidő (részhatáridő): 2018. március 20-i szállítási határidő mellett köteles
teljesíteni 985.920 adag + termelési számonként 20-20 adag vakcina leszállítását.
- Második teljesítési határidő (véghatáridő): 2018. szeptember 18-i szállítási határidő mellett
köteles teljesíteni 985.920 adag + termelési számonként 20-20 adag vakcina leszállítását
A 30 %-os mennyiségi eltérés keretére történő vakcina szállítási határideje az igénybejelentéstől
számított 30 napTeljesítési határidő 2018. március 20.,
4. A tárgyalásos eljárás jogcíme:
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Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltakra, mely alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást
alkalmazhat, ha „a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei
időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos
eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján
érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek”,
Intézményünk az alábbi körülményekre tekintettel döntött ezen eljárásfajta alkalmazása mellett.
Ajánlatkérő 2017/S 230-480195 nyilvántartási számon eljárást megindító hirdetményt jelentetett
meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. november 30. napján. Az ajánlati felhívás a
Közbeszerzési Értesítőben KÉ 16836/2017 iktatószámon 2017. november 30-án jelent meg.
A 2017. december 13-án 14.00 órai kezdettel megtartott bontási eljárás során Ajánlatkérő
tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az eljárás 1. részében rendelkezésre álló fedezete nettó
432.828.739,- Ft, azaz bruttó 549.692.498,- Ft. Megállapításra került, hogy az eljárás 1. részére
vonatkozóan beérkezett ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás ezen fedezetnél lényegesen magasabb.
Ajánlatkérő az előzmény közbeszerzési eljárás 1. részét a 2018. január 12. napján meghozott
döntésével eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.
Figyelemmel arra, hogy az egyetlen ajánlatra tekintettel a nyílt eljárás 1. része eredménytelen lett,
mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel és a korábbi közbeszerzés feltételei jelen
eljárásban sem változnak meg, megalapozott a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélküli eljárás lefolytatásának jogcíme.
Ajánlatkérő az eljárásba a VETIMPEX Kereskedelmi Kft.-t (1194 Budapest, Hoffher Albert u.
38-40.) hívja meg.
5. TELJESÍTÉS HELYE:
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.11.-13.).
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Teljesítés igazolás kiállítása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A részletes fizetési feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlatkérő a szerződés biztosítékaiként késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbért ír elő.
A szerződés biztosítékainak részletes leírását az eljárást megindító felhívást kiegészítő
dokumentumok tartalmazzák.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján értékeli.
8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
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Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2) bekezdése
alapján.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a) a) pontja és a
21/A. § alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé
számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési
határidő, ÉV/HÓ bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás
tárgyát, a leszállított vakcina mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja irányadó az igazolás módjára.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
referenciákat fogadja el.
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnyilatkozatával.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak.
A Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében előírja, hogy az egységes európai
közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük 1 felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, jelen eljárás tárgyával
megegyező (veszettség elleni orális vakcina szállítása), legalább 1.450.000 adag vakcina szállítására
vonatkozó referenciát.
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9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK)
Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok
fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében előírja, hogy az egységes európai
közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a
kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában szintén
már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára és az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó igazolásokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2)
bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. és 11-16. § szerint kell igazolnia a kizáró okok
tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában szóló Hatósági útmutató (KÉ
2017. évi 81.szám; 2017. május 19.) és az Alkr. 18. § (1) bekezdése szerint.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatot szükséges
csatolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítja az öntisztázás
lehetőségét.
Irányadó a Kbt. 63. § (3) és 74. § (1) bekezdései.
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71.§ (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja.
A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy teljes körűen biztosítja az újabb
hiánypótlást, amennyiben a már korábbi hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2018. február 20., 1415:00 óra
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
I. emelet 124. Gazdasági Elnökhelyettes titkársága
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat
elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő
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helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt
terheli. Hivatkozva a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kivételi körébe tartozó küldeményekre, a
postai úton benyújtott ajánlatokat a NÉBIH KÉR-kivételeket fogadó postafiókjába szíveskedjenek
küldeni, melynek címe: NÉBIH 1537 Budapest, Pf. 407. VÜI Beszerzési és Közbeszerzési Osztály.
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar. Az ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK IDEJE, HELYE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
2018. február 20., 1415:00 óra
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 128. sz.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA, A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI, AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján közösségi értékhatár elérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás.
Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében tárgyal a
beszerzés műszaki, szerződéses és kereskedelmi feltételeiről. Minden tárgyalás végeztével
Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő vagy
a képviseletében eljáró az ajánlattevőnek a tárgyalás végén átadja. A tárgyalásokon kizárólag
cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással
rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás példányának vagy az
ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében
eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló
során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy (valamennyi) tárgyalási fordulón
a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az
ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. Ajánlatkérő a Kbt. 101. § (1) bekezdésében fenntartja a
jogot, hogy végleges ajánlatot írásban csak abban az esetben kér, ha a tárgyalások során
nagymértékű változásokra kerül sor. A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a
változások nagyságrendje indokolja, új iratok rendelkezésre bocsátásával – az ajánlattevőt egy
végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel, kivétel, ha alkalmazza a Kbt. 101. §
(1) bekezdésében foglaltakat.
A tárgyalás tervezett helye és időpontja:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 124. sz. Gazdasági Elnökhelyettes2018. február 22.,
10:00 óra
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA: A tárgyalások befejezését követő 60 30 nap.
17. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA: Az összegezés megküldésének napját, valamint a Kbt. 131. §
(6)-(8) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követően.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
18. AJÁNLATKÉRŐ RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGET NEM BIZTOSÍT.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt.
Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés nem bontható részekre, mivel egyfajta termék
beszerzéséről van szó.
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19. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
20. AJÁNLATKÉRŐ
LEHETŐVÉ.

A PROJEKTTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁT NEM KÖVETELI MEG ÉS NEM TESZI

21. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ.
22. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1.) Ajánlatkérő szerződés biztosító mellékkötelezettségként késedelmi (a késedelmes teljesítéssel
érintett termék nettó ellenértékének 5%, max. 10 nap), hibásteljesítési (hibás teljesítéssel érintett
termék nettó ellenértéke 30 %-a) és meghiúsulási (a szerződés nettó ellenértéke 24%-a) kötbért ír elő,
melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
2.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb a tárgyalások
befejezésétől számított 30 naptári napon belül.
3.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és térítésmentesen megküldi ajánlattevő részére.
4.) Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 56. §-ában, foglaltak szerint kérhet. A kiegészítő
tájékoztatás kérése a sdani@jutratio.hu címre megküldött levélben vagy fax vagy postai levél útján
lehetséges (fax vagy postai levél küldése esetén, az ajánlatkérő munkájának megkönnyítése érdekében,
kérjük, hogy lehetőség szerint e-mail útján szerkeszthető formában is szíveskedjenek a kiegészítő
tájékoztatás kéréseket megküldeni), a Kbt.-ben részletezett határidővel.
5.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi
felelős magyar fordítást is.
6.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot magyar
nyelven, 1 eredeti papír alapú példányban szükséges benyújtani. A csomagoláson „Veszettség elleni
orális vakcina beszerzése”- határidő előtt felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatot
2 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű file
formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
— eredeti nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
— nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan;
— nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. Ha nem
tartozik a fenti törvényhatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
— amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított
nyilatkozatokat, igazolásokat figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére.
— Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú
példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, melyben meg kell jelölnie: a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
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igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,
— A kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolások,
illetve nyilatkozatok (referencia igazolás/nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
szerint)
—
— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás.
8.) A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges:
- szakmai ajánlat a vonatkozó műszaki leírás alapján, mely alapján a megajánlott termék műszaki
paramétereinek részletes megadásra kerülnek, amely alapján Ajánlatkérő számára megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt paramétereknek
- a megajánlott vakcina magyarországi vagy az EU egész területére vonatkozó forgalomba hozatali
engedélyének másolata,
- gyártóhely szerinti illetékes gyógyszerügyi hatóság igazolása, mely szerint a megajánlott vakcina
megfelel az Európai Bizottság, az állati szivacsos agyvelőbántalom kórokozóinak emberi
felhasználásra szánt és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának minimálisra
csökkentéséről szóló 2011/C 73/01 számú Iránymutatásának,
- a vakcinák lejárati (szavatossági) határidejének bemutatása.
9.) Eljáró FAKSZ: Dani Sándor. Lajstromszám:00053.
10.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1.
pont.
11.) AK projekttársaság létrehozását kizárja.
12. ) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
13.) AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza, tekintettel arra,
hogy jelen közbeszerzési eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
24. A MÓDOSÍTOTT
február 14.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA:
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