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Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:
AK21264
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 7. § (1) bekezdés
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész, XVII. fejezet
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
nettó 220.000.000,- HUF
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
Nem kéri.
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.12.05
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:
A hirdetmény ellenőrzése kötelező, kérelmező kéri.
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:
Kérelmező nem jogosult mentességre, vagy kedvezményre.
Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám:
AK21264

Postai cím:
Montevideo utca 16/b.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU110

Postai irányítószám:
1037

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Német Zoltán

Telefon:
+36 309585513

E-mail:
znemet@gaztarolo.hu

Fax:
+36 14303721

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mmbf.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mmbf.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
( ) A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
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(x) A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://nagyeskiss.hu/eljarasok (URL)
( ) A közbeszerzési dokumentumokhoz 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:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU110

Postai irányítószám:
1054

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Pál Attila

Telefon:
+36 13280630

E-mail:
pal.attila@nagyeskiss.hu

Fax:
+36 13280631

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.nagyeskiss.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
[ ] elektronikus úton: (URL)
( ) a fent említett címre
(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU110

Postai irányítószám:
1054

Ország:
HU

Kapcsolattartó személy:
Dr. Pál Attila

Telefon:
+36 13280630

E-mail:
pal.attila@nagyeskiss.hu

Fax:
+36 13280631

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.nagyeskiss.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
( ) Központi szintű

(x) Közszolgáltató

( ) Regionális/helyi szintű

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Közjogi szervezet

( ) Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Általános közszolgáltatások

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Honvédelem

( ) Szociális védelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Környezetvédelem

( ) Oktatás

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Víz

(x) Egyéb tevékenység: földgáz tárolás és szénhidrogén-termelés

( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vagyonvédelmi- és biztonsági szolgáltatási feladatok ellátása.

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződés alapján az MMBF Zrt. létesítményeinek területein
(52.000.000 m2) vagyonvédelmi és biztonsági szolgáltatás nyújtása, valamint vagyonvédelmi és biztonsági rendszerek
karbantartási és javítási feladatainak ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartam alatt maximum nettó 220.000.000
Ft keretösszeg erejéig. Nyertes ajánlattevő feladata különösen: biztonsági őr és portaszolgálat biztosítása, élőerős őrzés (be- és
kiléptetés, belépő kártyák kiadása, dokumentálása, anyag és eszközszállítás ellenőrzése, technikai eszközök kezelése, járőrözés,
rendkívüli helyzetekben közreműködés, zárások végrehajtása), valamint behatolás jelzés, beléptető rendszer, biztonsági jelző
rendszer, biztonsági és üzemi kamerarendszer, elektromos működtetésű kapuk nyitásérzékelő, és elektromos működtetésű kapuk
működtető mechanizmusának karbantartása, javítása, illetve kábelek ellenőrzése, javítása.
A feladatok részletezését a dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték: 2 220000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
Ajánlatok benyújthatók ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre:
( ) csak egy részre
[ ] 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) A közbeszerzés ismertetése 1
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II.2.1) Elnevezés: 2 Vagyonvédelmi- és biztonsági szolgáltatási feladatok ellátása.

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

79710000-4

További tárgy(ak) 79711000-1
79714000-2
79715000-9
50600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU333, HU110 A teljesítés helye: Az MMBF Zrt. Algyő közigazgatási területén található objektumai (SZBT1;-2;-3;-4. a Dokumentációban részletezve), valamint 1037 Budapest, Montevideo utca 16/b. sz. alatti bérleménye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az MMBF Zrt. létesítményeinek területein (52.000.000 m2) vagyonvédelmi és biztonsági
szolgáltatás nyújtása, valamint vagyonvédelmi és biztonsági rendszerek karbantartási és javítási feladatainak ellátása a
szerződéskötéstől számított 3 éves időtartam alatt maximum nettó 220.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
(x) Az alábbi értékelési szempontok
[x] Minőségi szempont 1 2 20 –
1 M/2.) szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember (biztonságszervező) alkalmassági
minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata, min. 0, max. 96 hónap. 30
( ) Költség szempont 1 20 –
(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
( ) Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 220000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható (x) igen ( ) nem
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a határozott időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, úgy a szerződés további 3
hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám: 2
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ( ) igen (x) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P1-2. és M1-2. alkalmassági feltételeket és azok
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. b)-k), m), q) és 63. § (1) bek. b)-c) pontjában rögzített kizáró
okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet)
17. § (1), (3) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan a Rendelet 8. § i) pont ib), illetve a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerinti nyilatkozatát.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy ezen gazdasági szereplők nem állnak az előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 67. §
(4) bek. és a Rendelet 17. § (2) bek. alapján).
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontja.
(Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 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 tekintetében megkövetelt információkat.)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan a személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet végző gazdasági szereplő (egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság), ha nem rendelkezik
a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a
továbbiakban: SzVMt.) előírásai alapján a rendőrség által kiadott személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó működési
engedéllyel.
A nem Magyarországon letelepedett, EGT-államban alapított gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az SzVMt.
előírásainak megfelelő, a letelepedés szerinti országban kiadott, érvényes és hatályos okirattal, amely a vállalkozást a személyés vagyonvédelmi tevékenység végzésére feljogosítja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A működési engedély meglétét az engedély egyszerű
másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjában rendelkeznie kell az SzVMt. rendelkezései szerint a rendőrség által kiadott személy- és
vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó engedéllyel.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan az engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1) Ajánlattevőnek a Rendelet 19. § (1)
bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját, vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
P/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell (a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján) az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben elért közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (személy- és vagyonvédelmi
tevékenység, illetve vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység végzéséből)
származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a P/1) vagy P/2. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem
lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni a P/1) /
P/2. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek): 2 P/1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, az
eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozó adózott eredménye
egynél többször negatív volt.
A később létrejövő gazdasági
szereplő alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt nem
rendelkezik a közbeszerzés
tárgyából (személy- és
vagyonvédelmi tevékenység, illetve
vagyonvédelmi rendszert tervező és
szerelő tevékenység végzéséből)
származó, átlagosan évi nettó
50.000.000 HUF árbevétellel.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben gazdálkodási adatai alapján
tett nyilatkozata szerint a
közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységből (személy- és
vagyonvédelmi tevékenység, illetve
vagyonvédelmi rendszert tervező és
szerelő tevékenység végzéséből)
származó árbevétele összesen nem
éri el a nettó 150.000.000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a P/1)
alkalmassági követelménynek az egyik ajánlattevő megfelel, a P/2) alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1) Ajánlattevőnek csatolnia kell (a
Rendelet 21. § (3) a) pont, 23. § és 21/A. § szerint) az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 évben teljesített (legfeljebb 6 éve megkezdett) legjelentősebb
ingatlan-, illetve ingóság őrzése tárgyú (SzVMt. 1. § (2) bek. b) pont) szolgáltatásainak
ismertetéséről szóló nyilatkozatot/igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi
adatokat:
- teljesítés helye, ideje (kezdő és befejező időpont),
- szerződést kötő másik fél (üzem) neve, címe,
- üzem státusza (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2. pont), tevékenységi köre,
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M.2.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell (a Rendelet 21. § (3) b) pontja alapján) azon
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával,
amelyből egyértelműen kiderül
- a szakember előírt tapasztalata,
- a szakember munkáltatójának személye, vagy annak a személynek a megjelölése,
akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
c) szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok (engedély) egyszerű
másolata;
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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 a jelen
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek. alapján arra, hogy a bemutatandó
szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amely - az ajánlattevő
saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A fenti bekezdés szerint
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (11) és a 69.§ (11) bek. is irányadó.
A fenti alkalmasági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt
alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek): 2 M/1)
Alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított
három évben teljesített (legfeljebb 6
éve megkezdett) felső küszöbértékű
veszélyes anyagokkal foglalkozó,
összesen minimum 30.000 m2
alapterületű üzemben (219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2. pont)
folyamatosan legalább 27 hónapig
szerződésszerűen teljesített
ingatlan-, illetve ingóság őrzése
(SzVMt. 1. § (2) bek. b) pont)
tárgyú referenciával.
A referencia követelmény több
szerződéssel is teljesíthető, de az
egyes szerződések időtartamának
önállóan el kell érnie a minimum 27
hónapot.

M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő,
amennyiben nem rendelkezik az
alábbi szakemberrel:
- 1 fő érvényes engedéllyel
rendelkező biztonságszervező
szakemberrel (SzVMt. 1.§ (3) bek.
d) pont), aki minimum 36 hónap
személy- és vagyonvédelmi
szervezési és irányítási (SzVMt. 1.§
(2) bek.) gyakorlattal rendelkezik,
melyből minimum 12 hónap
gyakorlatot felső küszöbértékű
veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemben (219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 1. § 2. pont) szerzett.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
[ ] 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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik
[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nyertes ajánlatevő
4.000.000 HUF összegű teljesítési biztosíték nyújtására köteles, a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 134. § (2) -(3)
bekezdései szerint, a (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba
lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a szerződés időbeli hatályának lejártát követő 90 napig kell rendelkezésre
állnia. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a
Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az adott havi teljesítésről szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési
határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., és a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a alapján
történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9)
bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
[x] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM
rendelet.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők,
valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet, a belügyminiszter
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
[x] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
[ ] Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
[ ] Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
[ ] Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 12
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja 4
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak
az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
Ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű (x) igen ( ) nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 2020. III. negyedév

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: 2
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VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 2
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek
elbírálásra. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételek alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A lenti
értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatott módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra,
majd összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a nyertes ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő
tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az
ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a
legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző
jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a
módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetében (szakember többlettapasztalata) az alkalmazandó módszer az egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
minimumkövetelményen felül 216 hónap, vagy annál magasabb megajánlást tesz, úgy részére 10 pont kerül kiosztásra a Kbt.
77. § (1) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő nem tesz többletmegajánlást az alkalmassági minimumkövetelményhez
képest, úgy ajánlattevő részére 0 pont kerül kiosztásra.
Az egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Ezen értékelési részszempontok esetében az ajánlati dokumentáció vonatkozó iratmintáját is kérjük kitölteni. Kérjük továbbá
csatolni az II.1.3 M/2. pontban hivatkozott dokumentumokat.
Amennyiben az adott értékelési részszempont vonatkozásában ajánlattevő egynél több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő a
bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés
során.
A 2. értékelési részszempont (Ár nettó Ft) esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás. Ajánlatkérő részére
legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
A fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszám
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
A felolvasólapon az ártáblázat összesítőjében szereplő árat kell szerepeltetni, részletes szabályok a dokumentációban találhatóak.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték 2
[x] Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank 10300002-10285851-49020016
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 2.000.000 Ft, mely teljesíthető az előírt pénzösszegnek
Ajánlatkérő fizetési számlájára (MKB Bank 10300002-10285851-49020016) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
VI.3.4 ) További információk: 1) Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk a figyelmet, hogy az I.3. pontban
megjelölt címen portaszolgálat működik, beléptető rendszerrel. Figyelemmel erre kérjük az Ajánlattevőket, hogy fokozottan
ügyeljenek a határidőkre, mert a beléptetés akár 30 percet is igénybe vehet. Kérjük, hogy személyesen történő leadás esetén
hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányt. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen
felhívás I.3 szerinti címen személyes leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon:
hétfőtől-csütörtökig 09.00-15.00 óráig, pénteken 09.00-12.00 óráig (az ajánlatételi határidő lejártának napján az ajánlattételi
határidő lejártáig). A csomagolásra minden esetben kérjük ráírni az ajánlattevő nevét és címét, eljárás megnevezését, illetve a
címzettet (NAGY és KISS Ügyvédi Iroda), figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartási címen nem kizárólagosan a bonyolító
található.
Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként (nem
laponként), folyamatos sorszámozással növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak. A csomagoláson
„AJÁNLAT „Vagyonvédelmi- és biztonsági szolgáltatási feladatok ellátása.”
„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró
személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá az ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
A benyújtott papír alapú és elektronikus példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
3) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti összes adatot.
4) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell
az ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek nevében aláíró személy aláírási
címpéldányának vagy aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek
megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a
kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett
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nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem
tartozik a törvény hatálya alá.
7) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a-b) szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
csatolni kell.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően, amennyiben valamely
előírt alkalmassági követelménynek más szerv vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. A nyilatkozatot
nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
9) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani,
kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti példányban kell csatolni az eredeti ajánlatban.
Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges
becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni
az eredeti ajánlatban.
10) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az
ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felel.
11) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
12) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is,
amely tartalmazza:
• az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a vezető ajánlattevő megnevezését és a közös ajánlattevők képviseletére történő felhatalmazását,
• annak a személynek a megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
• nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi
kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.
13) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot
nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
14) A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat azokról a
követelményekről, melyeknek a teljesítés során meg kell felelnie.
15) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok szakmailag szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, a beszerzési tárgyak egymással szükségszerűen összefüggenek, célszerűtlen, illetve a gazdasági
észszerűségnek is ellentmondana a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.
16) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
17) A közbeszerzési dokumentumok elérése: A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a felhívás I.3) pontjában rögzített elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő
lejártáig. Ajánlattevők a dokumentáció részét képező regisztrációs lap visszaküldésével és vagy csatolásával tudják igazolni a
közbeszerzési dokumentumok letöltését.
18) Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az
alábbi eltérésekkel:
a. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek
már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a
jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja
fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
c. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három
nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal
benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a
válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
d. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti határidőben
nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági
szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte (ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt a módosításról).
e. Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési
dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. Ajánlatkérő ezen esetben a kiegészítő
tájékoztatásban meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt, mely esetben erről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. módosított közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatkérő az I.3. pont szerinti elérhetőségen is közzéteszi. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek
nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
f. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentációt) módosítja ajánlatkérő, úgy nem tesz közzé hirdetményt a
módosításról, a módosított dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,
akik érdeklődésüket az eljárás iránt jelezték (ebben az esetben a módosításban meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt). A
módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az I.3. pont szerinti elérhetőségen is közzéteszi.
A további részleteket a Dokumentáció tartalmazza.
19) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók.
20) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526).

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/05 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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