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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nmhh.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14577303Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:18351/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Nemzeti Média- és Hírközlési HatóságAjánlatkérő 
neve:

Mérőkamrák minősítő méréseinek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001293582022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 15775883241

Ostrom Utca 23-25

Budapest HU110 1015

Beszerzési, 
Üzemeltetési és 
Vagyonkezelési 
Igazgatóság

Beszerzési, 
Üzemeltetési és 
Vagyonkezelési 
Igazgatóság

kozbeszerzes@nmhh.hu +36 14680753

ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési 
Tanácsadó Kft.

22672775208

Bokréta Utca 2

Mosonmagyaróvár HU3 9200

Daczuk Balázs

iroda@enyd.hu
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II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001293582022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001293582022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001293582022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nmhh.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Központi szintű

Egyéb tevékenység:

Média- és hírközlés felügyelet

Mérőkamrák minősítő méréseinek beszerzése

Szolgáltatás megrendelés
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I. A közbeszerzés tárgya: Elektromágneses szempontból árnyékolt mérőkamrák minősítő mérései vállalkozási keretszerződés 
keretében. A vállalkozási keretszerződésben foglalt keretösszeg 125.159,- EUR+ ÁFA azzal, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 
70 %-ára (hetven százalékára) vállal lehívási kötelezettséget. A nyertes Ajánlattevő a szolgáltatást 24 (huszonnégy) hónapos 
határozott időtartamban köteles nyújtani, de amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg korábbi időpontban merül ki, úgy 
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig nyújtja.
A méréseket végző laboratóriumnak az elvégzendő mérésekre az EN 17025 – vagy azzal egyenértékű – szabvány szerint 
akkreditáltnak kell lennie és a mérési eredményekről akkreditált formátumú mérési jegyzőkönyvet kell szolgáltatnia. 
A laboratóriumnak a mérések megkezdése előtt 5 nappal meg kell adnia a mérési terveket az NMHH-nak.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi II. pontban ismertetett valamennyi pontban és annak alpontjaiban ismertetett méréseket köteles 
elvégezni egy első, és szükség esetén további egy-egy, de előreláthatólag maximum kettő-kettő megismételt mérés elvégzése mellett.
A laboratóriumnak a mérések ütemezését össze kell hangolnia a mérőkamrák építőivel.

II. Elvégzendő mérések (mérőkamránként csoportosítva):

1. Frankonia SAC-10 Triton mérőkamra a hozzá tartozó kezelő- (CR) és erősítő fülkével (AR)
a)        Árnyékolási csillapítás (SE: Shielding Effectiveness) mérése a 10 kHz – 40 GHz frekvenciatartományban az EN 50147-1 
szabvány szerint.
b)        Normalizált mérőhelyi csillapítás (NSA) mérése a CISPR 16-1-4 Ed.4.0 szabvány szerint a 30 MHz – 1 GHz 
frekvenciatartományban.
c)        Mérőhely állóhullámarány (SVSWR) mérése a CISPR 16-1-4 Ed.4.0 szabvány szerint a 1 GHz – 18 GHz frekvenciatartományban.
d)        Normalizált mérőhelyi elválasztás (NSIL) mérése a CISPR 16-1-4 Ed.4.0 szabvány szerint a 9 kHz – 30 MHz 
frekvenciatartományban.
e)        Tér egyenletesség (FU) mérése az EN 61000-4-3 szabvány szerint a 80 MHz – 18 GHz frekvenciatartományban.
f)        A mérőasztal hatásának (TI) mérése a CISPR 16-1-4 Ed.4.0 szabvány szerint a 200 MHz – 18 GHz frekvenciatartományban.
2.  3m-es mérőtávolságú teljesen reflexiómentes mérőkamra (FAR) a hozzá tartozó kezelő fülkével (CR)
a)        Árnyékolási csillapítás (SE: Shielding Effectiveness) mérése a 10 kHz – 40 GHz frekvenciatartományban az EN 50147-1 
szabvány szerint.
b)        Normalizált mérőhelyi csillapítás (FS-NSA) mérése a CISPR 16-1-4 Ed. 4.0 szabvány szerint a 30 MHz – 1 GHz 
frekvenciatartományban.
c)        Normalizált mérőhelyi csillapítás (FS-NSA) mérése a CISPR 16-1-4 Ed. 4.0 szabványban nem definiált a 25 MHz – 30 MHz 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

71731000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás homogenitása, 
egységessége nem teszi észszerűen lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, részekre bontás esetén az ajánlati árak 
jelentős emelkedésére lehetne számítani. [Kbt. 61. § (4)]

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

Elektromágneses szempontból árnyékolt mérőkamrák minősítő mérései vállalkozási keretszerződés keretében a II.2.4) pontban, 
valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Mérőkamrák minősítő méréseinek beszerzése

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (nettó EUR)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

frekvenciatartományban.
d)        Mérőhely állóhullámarány (SVSWR) mérése a CISPR 16-1-4 Ed.4.0 szabvány szerint a 1 GHz – 18 GHz frekvenciatartományban
e)        Normalizált mérőhelyi csillapítás (FS-NSA) mérése az ETSI TR 102 273-2 V 1.2.1 (2001-12) szerint az 1 GHz – 12,75 GHz 
frekvenciatartományban
f)        Normalizált mérőhelyi csillapítás (FS-NSA) mérése az ETSI TR 102 321-2 V 1.1.1 (2004-05) szerint a 12,75 GHz – 40 GHz 
frekvenciatartományban.

3. Albatross térerősségmérő szonda kalibráló mérőkamra 
a)        Árnyékolási csillapítás (SE: Shielding Effectiveness) mérése a 200 MHz – 40 GHz frekvenciatartományban az EN 50147-1 
szabvány szerint.
b)        Mérőhely állóhullámarány (Site VSWR) mérése az IEEE Std, 1309-2013 A.5.1 szabvány szerint a 200 MHz – 40 GHz 
frekvenciatartományban.
4. Albatross félig reflexiómentes mérőkamra Tempest mérések céljára, a hozzá tartozó kezelő fülkével (CR)
Árnyékolási csillapítás (SE: Shielding Effectiveness) mérése a 10 kHz – 18 GHz frekvenciatartományban az EN 50147-1 szabvány 
szerint.
5. Albatross árnyékolt mérőkamra vezetett EMC mérések céljára, a hozzá tartozó kezelő fülkével (CR)
Árnyékolási csillapítás (SE: Shielding Effectiveness) mérése a 10 kHz – 18 GHz frekvenciatartományban az EN 50147-1 szabvány 
szerint.

A szolgáltatás nyújtásával összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a 
Szerződéstervezet tartalmazzák.

Igen

Nem

Nem

Igen

24

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR001293582022
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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]:

A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap 
benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjai és (2) bekezdés a)-b) 
pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon 
letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének 
és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 
törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [Kr. 17. § (1)].
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjai és (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)].
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike 
fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra is. 
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) 
bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett 
be [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az 
ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, 
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására 
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett 
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 
kellőképpen igazolja a megbízhatóságát [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §].

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) A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy Nyertes Ajánlattevő a jelen keretszerződés keretében vállalt szolgáltatást 24 
hónapos határozott időtartamban, de – amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg korábbi időpontban merül ki – legfeljebb a 
keretösszeg kimerüléséig köteles nyújtani.

b) A II.1.6) pont kiegészítése: Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a 
szolgáltatás homogenitása, egységessége nem teszi ésszerűen lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, a részekre bontás 
esetén az ajánlati árak jelentős emelkedésére lehetne számítani. [Kbt. 61. § (4)]

c) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az 
Ajánlatkérő igényeinek a II.2.4) pontban (illetőleg részletesen a műszaki leírásban) konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők 
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. [Kbt. 76. § (5)]

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha: 
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett 
és három éven (36 hónapon) belül befejezett, legalább 3 darab,  elektromágneses szempontból árnyékolt mérőkamra minősítő 
méréseire irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal).

A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati 
felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése, 
azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) 
pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven 
belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe, tekintettel a következő bekezdésben írtakra is. 

Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő az M1) alpont szerinti alkalmassági követelmény 
tekintetében a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban 
bemutatott korábbi teljesítés tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható (az 
igénybe vett nyomtató üzemeltetési-/karbantartási-/javítási munkák befejeződött/befejeződtek), és a kérdéses időtartamban 
bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott referencia lezártnak tekinthető). 

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelmény(ek)nek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági 
követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 
65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy 
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)
-(7), (9)]

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló 
nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni. 
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében az 
alábbiakban előírt igazolásaikat az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (2)-(4) 
bekezdéseire.
Az alkalmassági követelmény(ek) részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható 
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül 
befejezett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (elektromágneses szempontból árnyékolt mérőkamra minősítő méréseire irányuló) 
referenciával (referenciákkal) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét
/elérhetőségét); a referencia tárgyát olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget 
kizáróan megállapítható legyen, a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.) 
Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (3) a), figyelemmel a Kr. 23. §-ára].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő 
projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők 
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a 
projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek 
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel 
a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően 
ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelmények vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
[Kbt. 35. § (9)]

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (a beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból 
kerül finanszírozásra).
Ajánlatkérő az egyedi megrendelések keretében megrendelt szolgáltatásokat a teljesítést követő 5 (öt) munkanapon belül bírálja el, és 
amennyiben az szerződésszerű, elfogadja. Nyertes ajánlattevő a teljesített és elfogadott szolgáltatásokról készre jelentést nyújt be a 
Ajánlatkérőnek, melyet a Ajánlatkérő képviselője egyetértése esetén 5 (öt) munkanapon belül ellenjegyez (az ellenjegyzett készre 
jelentés a továbbiakban: Szakmai igazolás). Nyertes ajánlattevő a számlát a Szakmai igazolás kiállítását követő 3 (három) 
munkanapon belül nyújtja be a Ajánlatkérőnek 1 példányban. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat utólag, a számla kézhezvételétől számított 
30 (harminc) napos fizetési határidővel utalja át a Nyertes ajánlattevő által benyújtott számlán feltüntetett bankszámlaszámra, 
szerződésszerű teljesítés feltételével a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a 
határidő a következő munkanapon jár le. 
Előleg nem biztosított.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány 
érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: EUR
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelések szerint meghatározott, el nem végzett szolgáltatás megrendelés szerinti nettó 
díja, mértéke minden késedelmes nap után az egyedi megrendelés teljes nettó ellenértékének 0,5 %-a, de legfeljebb 15 %-a.

Ajánlatkérő jogosult az adott egyedi megrendeléstől elállni, amennyiben a Nyertes Ajánlattevő az egyedi megrendelésben előírt 
teljesítési határidőt 30 (harminc) nappal túllépi. Ajánlatkérő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
Nyertes Ajánlattevő az egyedi megrendelésben előírt teljesítési határidőt 60 (hatvan) nappal túllépi, az egyedi megrendeléseket 3 
(három) alkalommal késedelmesen teljesíti vagy a jelen keretszerződésből fakadó egyéb kötelezettségét 3 (három) alkalommal 
súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja az egyedi megrendeléstől való 
elállás esetén az egyedi megrendelés nettó díja, mértéke annak 25 %-a, míg a jelen keretszerződés azonnali hatályú felmondása 
esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a keretösszeg 15 %- a.

Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni. Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítésével összefüggésben 12 
(tizenkettő) hónap teljes körű jótállást vállalni.

A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazzák.

Nem

Nem

Nem
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A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a 
tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Nem

Nem

2022.09.16 12:00

HU

30

2022.09.16 14:00

https://ekr.gov.hu 

Nem

Nem

Igen

Igen
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1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 
címen érhetők el.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési 
dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT) 
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus 
formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell 
benyújtani) 

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell - az III.1.1) és III.1.3) pontban foglaltakon túl - 
a) felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal (EKR űrlap kitöltésével);
b) árrészletező táblázatot a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat kitöltésével;
c)        Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, de legkésőbb a 
szerződés aláírásától számított 5 napon belül és a szerződés teljes időtartama alatt, a szerződés tárgya szerinti méréseket végző 
laboratórium rendelkezni fog az elvégzendő mérésekre vonatkozó, az alábbi szabványok tekintetében EN 17025 - vagy azzal 
egyenértékű - szabvány szerinti akkreditációval:
-EN 50147-1
- EN 61000-4-3
- CISPR 16-1-4 Ed.4.0
- ETSI TR 102 273-2 V 1.2.1 (2001-12)
- ETSI TR 102 321-2 V 1.1.1 (2004-05)
- IEEE Std, 1309-2013 A.5.1.
d) ajánlattevő Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát, valamint a Kbt. 66. § (6) és 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatait/nemleges 
nyilatkozatait;
e) közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot [Kbt. 35. § (2a)];
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében AT teszi meg 
(a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre 
bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös AT-k Kbt. 35.§ (6) szerinti egyetemleges felelősségét
f) Ajánlattevő/kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (természetes 
személy esetén elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta is), illetőleg - amennyiben az 
ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető - cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben 
változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot
g) nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi (nem hiteles 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.08.31

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

magyar nyelvű) fordítását, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni.

4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint.
5) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. 
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)] 
9) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban 
állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pont M1) alpontja tekintetében [321
/2015.(X. 30.) Kr. 30. § (4)]
10) Az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. 
és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
11) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromszám): dr. Daczuk 
Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
13) Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket a jogszabályok
/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő.
14) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
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