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Ajánlati felhívás

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://ujbudaprizma.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://ujbudaprizma.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14669972Fax:Telefon:E-mail:

MáriaDr.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

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Ajánlati/részvételi felhívás

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Játszóterek felügyelete ÚjbudánKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001271292020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

EKRSZ_3438271
4

Hamzsabégi Út 60.

Budapest HU110 1113

Juhos Katalin

deak.andras@ujbudaprizma.hu +36 13727643

JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH ÜGYVÉDI IRODA EKRSZ_4226300
1

Rákóczi Ferenc Utca 14. 1/5.

Miskolc HU311 3530

Tóth Gergely

iroda@jtkiroda.hu
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79715000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001271292020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

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/EKR001271292020/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/EKR001271292020/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)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Közhasznú Nonprofit Kft.

Általános közszolgáltatások

Játszóterek felügyelete Újbudán
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A Budapest XI. kerületében található, a dokumentációban részletezett prioritással rendelkező játszóterek rendeltetésszerű 
használatának folyamatos biztosítása. 
 
1. 24 órás időszakos őrzésbe bevont területek esetén (felsorolásuk a dokumentációban) 
•        A játszóterek zárása sötétedéskor, de legkésőbb 21 órakor 
•        A játszóterek nyitása reggel 9 óráig 
•        A játszótéren található eszközök rendeltetés szerinti használatának felügyelete 
•        A felhasználó korosztályok közötti különbségének felügyelete, a jogos használati lehetőségek figyelembevételével (kamaszok 
távoltartása) 
•        Illetéktelen személyek benntartózkodásának megakadályozása (hajléktalanok, motorosok, stb.) 
 
A játszóterek nappali és éjszakai felügyelete gépkocsizó járőrökkel kerül ellátásra. A  járőrútvonalakon a járőrök felügyelik a 
játszótereket, melyről dokumentált és elektronikus formában történik a végrehajtás. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79715000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő azért nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mert - a teljesítés közigazgatásilag is egy egységet képező 
területhez (Budapest Főváros XI. kerület) kapcsolódik, és - a keretszerződés jellegből is adódóan, a konkrétan felmerülő tényleges 
igények előre nem ismerhetők, a feladatok sem funkcionálisan, sem gazdaságilag előre nem feloszthatók, szétválaszthatók, - a 
folyamatos rendelkezésre állást és folyamatos teljesítést biztosító munkaszervezés miatt a részekre történő bontás nem ésszerű, a 
munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége pedig megköveteli, hogy a szolgáltatást egyetlen vállalkozó lássa el, mivel a 
folyamatos rendelkezésre állást és folyamatos teljesítést biztosító munkaszervezés miatt a részekre történő bontás gazdaságilag nem 
ésszerű. A beszerzés 
tárgyát képező tevékenység kiemelt munka- és balesetvédelmi intézkedéseket igényel, így az egyidejű és azonos területhez 
kapcsolódó munkavégzés során a felelősség megosztása ajánlatkérő kockázati kitettségét növelné.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre 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)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

Vállalkozási keretszerződés játszóterek felügyeleti feladatának ellátására. 
 
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni, ezért a II.2.4, pontban és a dokumentációban közölt mennyiségek nem a szerződés teljes 
mennyiségét jelentik, csupán a szerződés volumenének meghatározására szolgálnak a Kbt. 58.§-nak megfelelően.  
 
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban, különösen a 
műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, azzal 
egyenértékű terméket elfogad.    
Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4)-(6) bekezdései szerint.  

Vállalkozási keretszerz. játszóterek felügyeletére

Budapest XI. kerület.
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2. A fentieken kívüli játszóterek nyitása/zárása, továbbá éjszakai felügyelete gépkocsizó járőrökkel. 
 
3. A fentieken kívüli játszóterek kizárólag éjszakai felügyelete gépkocsizó járőrökkel. 
 
Járőrtevékenység 
 
A szándékos behatolás és rongálás megakadályozása ezen esetekben minimálisra redukálható figyelembe véve az eszközök-
objektumok csekély kockázati tényezőit, ugyanakkor felügyelet nélkül sem maradnak az elkövetők előtt. 
A járőrök rendelkeznek a szükséges összeköttetéssel a diszpécserközpont vonatkozásában; a felfedezett hiányosságokról, és 
változásokról mind szóban, mind írásban tájékoztatják a központot, akik az azonnali intézkedéseket a meghatározott szervek felé 
megteszik. 
A járőrtevékenység alapvetően motorizált egység, eszközeiket a gépjárműben tárolják, amik alkalmasak mind a cselekmény 
rögzítésére (fényképezőgép, videokamera) mind azok dokumentálására (járőrnapló, mobiltelefon, rádió adó-vevő).  
 
Járőrellenőrzés 
 
A járőrözést Járőrellenőrző Rendszer használatával kell teljesíteni, mely alkalmas a biztonsági személyzet őrjárati útjának 
megszervezésére, illetve az elvégzett feladatok ellenőrzésére. 
 
A Járőrellenőrző Rendszer használata, kezelése a járőrözés során: 
A játszóterek meghatározott pontjain a járőrözési tevékenység igazolására elektronikus ellenőrző chipek kerültek telepítésre. A 
járőrök ellenőrzése a járőrellenőrző chipek kötelező leolvasásával történik. A járőrellenőrző chipek folyamatos karbantartása a 
Vállalkozó feladata. 
 
A jelzés rögzítése: 
Minden járőrnek van egy egyedi azonosító jele, amivel azonosítja magát a járőrözés során. A járőrtevékenységet megelőzően ezzel az 
azonosítóval a járőrellenőrző készülékről bejelentkezik a rendszerbe, majd a járőrözés kezdetekor a saját azonosítóját kiválasztva 
kezdi meg a feladat végrehajtást. (több felhasználós rendszer) 
A járőr a meghatározott útvonalon végighaladva a területeken kihelyezett ellenőrző chipeket leolvassa. 
 
A járőrellenőrző készüléken történő minden tevékenység (ki-be jelentkezés, ellenőrző pont leolvasás, képkészítés, stb.) mobil internet 
kapcsolaton keresztül online, valós időben kerül feldolgozásra. A járőrellenőrző készüléken adatbiztonsági okból semmilyen adat nem 
tárolódik. 
 
Az adatok a járőrellenőrző rendszer dedikált központi szerverein kerülnek feldolgozásra, tárolásra, és érhetők el név/jelszó 
azonosítással biztonságos internet kapcsolaton keresztül (https protokoll), internet böngésző segítségével; melyről az összefoglaló 
jelentést naponta megküldi Megrendelő részére. 
 
A rendszer alkalmazása során a következő adatok kerülnek rögzítésre: 
A járőr egyedi azonosítója, összerendelés útján a járőr neve. 
 Ezzel az azonosítóval történt be, és kijelentkezés dátuma/időpontja. 
A járőrtevékenység kezdési időpontja, a tevékenységet végrehajtó járőr neve. 
Az ellenőrzőpontok leolvasásának pontos dátuma/időpontja. 
Az ellenőrzőpontok neve.  
A járőrözés során készített fényképek, dátum/időpont, járőrnév, terület elnevezése megjelöléssel. 
A járőrellenőrző készülék pozíciója, és térképes megjelenítése meghatározott feltételek szerint. 
 
A járőrszolgálatot ellátó munkatárs felszerelése, feladatai, kötelessége, jogai 
 
A járőr felszerelései 
A járőr gyakorló egyenruhában, megfelelő felszereléssel (gumibot, gázspray, távcső, URH rádió adó-vevő), valamint elektronikus járőr-
ellenőrző berendezés működtetése mellett járőr tevékenységet végez napi 12 órában. 
  
A járőrszolgálat feladatai: 
•        A játszóterek nem belátható területeinek fokozottabb ellenőrzése. 
•        Jogosulatlan személyek behatolásának, átjárásának megakadályozása. 
•        A telepített eszközök, játszótéri kellékek és padok meglétének szemrevételezéssel történő megállapítása, hiányuk esetén 
azonnali jelzése 
•        A járőrözés során észlelteket és az erre történt intézkedések rögzítése a szolgálati naplóba. 
 
A járőrszolgálat kötelességei: 
•        A járőr köteles kipihenten, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. 
•        A járőr a szolgálati kutyát kényszerítő eszközként biztonsági okból, vagy ellenszegülés leküzdése érdekében alkalmazhatja. 
•        A járőrvázlatban meghatározott útvonalon a járőrözési feladat teljesítése. 
•        Rendkívüli események bekövetkezésekor tájékoztatják a diszpécser központot, akik az azonnali intézkedéseket a meghatározott 
szervek felé megteszik. 
•        Kulturált, ápolt megjelenés, határozott fellépés intézkedéskor. 
•        Kommunikációs eszközök készségszintű használatának elsajátítása. 
•        Továbbképzésben, oktatásokban való aktív részvétel. 
•        Az átadott utasításokban, tűzvédelmi szabályzatban, munkavédelmi szabályzatban leírtak elsajátítása, betartása. 
•        A jogsértések megelőzésére, illetőleg fegyelmi eljárás lefolytatására javaslatot tenni. 
 
A járőrszolgálat jogai: 
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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 meghosszabbítás leírása:

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:

75Ajánlatok értékelésére szolgáló képzett nettó ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

•        A jogsértő cselekményt elkövető személyt magatartásának abbahagyására felszólítani; 
•        A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogni, és a rendőrség helyszínre érkezéséig visszatartani; 
•        Az igazoltatás kivételével jogosult testi kényszert (megfogást, lefogást, eltávolítást, testi erővel cselekvésre vagy cselekvés 
abbahagyására kényszerítést) alkalmazni. 

Igen

Igen

A felhívás III.1.3) M.1.1.pontja szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott 
szakember 2 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0 - max. 36)

5

A felhívás III.1.3) M.1.2 pontja szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott 
szakember 5 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0 – max. 60)

5

A min. elvárt 25.000,-Ft/óra késedelmi kötbéren felül vállalt többlet késedelmi 
kötbér összege (min. 0.-Ft - max. 25.000,-Ft)

5

A felhívás III.1.3.) M.4. pontjában bemutatott kísérő személygépjármű tisztán 
elektromos üzemű jellege (igen / nem)

5

Reakció idő havaria esetén - perc (ajánlatkérői értesítéstől számítva – 
legkedvezőbb 30 perc, maximuma 180 perc)

5

Nem

Igen

12

Igen

A keretszerződés (KSZ) a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a KSZ hat.lépésétől számított 12 hó időtartamra jön létre. 
Amennyiben a határozott időtartam lejártáig a KSZ nem merül ki, az AK jogosult 1 alkalommal, egyoldalú nyilatk-ával, legfeljebb 12 
hónappal meghosszabbítani.  
 
A meghossz. KSZ a fennmaradó keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a meghosszabbított időtartam lejártáig 
hatályos.
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- Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő 
tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 
szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
 
- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: 
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 
62. § (1) ekezdés g)–k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 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. 
 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától 
kell számítani. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q)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. 
 
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 (nemleges 
tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)

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

Ajánlatkérő fedezetét Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata saját költségvetéséből fogja biztosítani. Amennyiben 
Ajánlatkérő a fedezetet nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés].(feltételes közbeszerzés).

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

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:

Nem

Nem

Nem

Nem
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A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat 
azonban nem köteles megadni. 
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági 
követelmény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő. 
 
P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolandó az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti 
ország joga előírja közzétételét).  
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint. 
 
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő 
tájékoztatás kérés nem szükséges). 
 
P.2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a 
képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés 
tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
P.3. 
P.1.A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő érvényes 
a közbeszerzés tárgyára (őrzés-védelmi szolgáltatás) vonatkozó szakmai felelősségbiztosításának 
fennállásáról szóló igazolás. 
 
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 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 egy felel meg.  
 
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdései értelmében

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az ajánlat részeként csatolni szükséges a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a 
rendőrség által kiadott - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott - érvényben lévő működési engedély másolatát, annak valamennyi mellékletével együtt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2005.évi CXXXIII. tv. 5.§-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység 
végzésére vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

 
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet 
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. 
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a 
bírálat során. 
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 
 
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban 
alkalmazandó kizáró ok fennáll.  
 
A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. A 
kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
 
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
A Kbt. 69. § (11a) bekezdését,a Kbt. 64. §-t, valamint a Kbt. 67. §-t kérjük figyelembe venni.



EKR001271292020

A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat 
azonban nem köteles megadni. 
A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági 
követelmény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő. 
 
M.1. 
Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján azokat a szakembereket akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
Az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza amelyből egyértelműen kiolvasható szakmai tapasztalat megléte és az 
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés, valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű 
másolata. 
Csatolnia kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva, az önéletrajzában, 
vagy külön dokumentumban. 
 
Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint jár el AK. 
 
AK felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes 
kérdésekről- (K.É. 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.)) 
 
M.2. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b)pontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3) bek. c) 
pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási 
eszközeinek ismertetése. 
 
M.3.  
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel ennek vonatkozásában csatolandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi tartalommal:  
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;  
- referenciát adó neve, elérhetőségei(telefonszám vagy e-mail cím);  
- az elvégzett szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, amelynek alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való 
megfelelés egyértelműen megállapítható);  
- a teljesítés helye és ideje, időtartama (ÉV/ HÓ /NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);  
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A csatolt referenciaigazolás(ok)ból/referencianyilatkozatból derüljenek ki egyértelműen az alkalmassági minimumkövetelményekben 
előírt kritériumok, amelyek az előírt alkalmasság megállapításához szükségesek.  
 
M.4. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a teljesítéshez 
rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását. A leírásnak legalább a következőket tartalmaznia kell: az eszköz 
megnezvezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. (A főbb műszaki paramétereket akképpen kell meghatározni, hogy 
abból a minimális alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.) Csatolni kell továbbá a kísérő gépjármű 
rendelkezésre állásának igazolásához kapcsolódóan a gépjármű - érvényes műszaki érvényeségi idejét igazoló - forgalmi engedélyének 
másolatát is. 
 
*** 
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai 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 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján 
az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenységeredménye bármely évben negatív volt. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el a 
40 millió Ft-ot. 
 
P.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása) származó 
nettó árbevétele nem éri el az utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében  legalább a nettó 40 millió Ft-ot (az 
újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 40 millió Ft-ot). 
 
P.3.) 
 Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szerződés tárgyára vonatkozóan megkötésre került, az ajánlat benyújtásakor 
érvényben levő, legalább 30 000 000 HUF/év, 15 000 000 HUF/káresemény keretösszegű szakmai felelősségbiztosítással.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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Ellenszolgáltatás: Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 
Ajánlatkérő az esedékes vállalkozói díjat havonta utólag, igazolt teljesítést követően átutalással 
fizeti meg a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdésére és a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésének 
figyelembevételével. Fizetési határidő a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: 
- Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke - minden megkezdett késedelmes óra után min. 25.000 
Ft/óra (értékelési szempont, megajánlás szerint). A késedelmi kötbér maximális mértéke: 40 órányi tétel. 
 
- Hibás teljesítési kötbér: Nem szerződésszerű teljesítés esetén, különösen amennyiben  Vállalkozó az 1. , 2. és 4. értékelési 
szempontra tett valamely megajánlását/vállalását nem tudja betartani. Ebben az esetben 25.000,-Ft  összegű hibás teljesítési kötbért 
köteles fizetni megrendelő részére a hiba fennállásának minden megkezdett napja után naptári naponként. A hibás teljesítési kötbér 
maximális mértéke: 40 nap 
 
- Meghiúsulási kötbér: A teljesítés teljes elmaradása esetén, valamint abban az esetben, ha a vállalkozó késedelmére tekintettel a 
késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális órák számát, továbbá ha hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális napok számát, 
vállalkozó egyösszegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett. A meghiúsulási kötbér összege 10.000.000 Ft. Ebben az esetben a 
már megfizetett  késedelmi és hibás teljesítési kötbér a meghiúsulási kötbérbe beleszámít. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza.

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, ha nem rendelkezik  
M.1.1  
legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt személy- és vagyonőr szolgálatot teljesítő olyan szakemberrel, aki  
- rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt, érvényes igazolvánnyal,  
- legalább 2 éves személy- és vagyonőri szakmai gyakorlattal,  
- legalább középfokú végzettséggel és 
- gyakorlattal játszóterek őrzésében. 
 
M.1.2. 
legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (jogi vagy nemzetvédelmi egyetemi vagy katonai vagy rendőrtiszti főiskolai vagy biztonságtechnikai 
mérnöki) végzettségű szakmai irányítást végző szakemberrel, aki legalább 5 év őrzésvédelmi területen szerzett vezetői gyakorlattal és 
a személy-és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal rendelkezik 
 
Vezetői szakmai gyakorlat: Ajánlatkérő szakmai vezető alatt olyan vezető szakembert ért, aki felelős ajánlattevő részéről a szerződés 
teljesítésében részt vevő szakemberek koordinálásáért, a szerződésben rögzített feladatok megvalósulásáért és a kapcsolattartásért. 
 
M.2.  
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik  
- legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes őrzésvédelmi és/vagy személy-és/vagy vagyonvédelmi, tevékenységre vonatkozó 
ISO 9001:2015 (vagy azzal egyenértékű), valamint ISO 27001:2014 (vagy azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal, vagy a 
minőségbiztosítása érdekében tett, ezzel egyenértékű intézkedéseket igazoló dokumentummal. 
 
M.3. 
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett  
- összesen legalább 6 hónap egybefüggő,  őrzésvédelmi szolgáltatást magában foglaló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített referenciával, amely tartalmazott legalább 30 db játszótér éjszakai vagy nappali vagy 24 órás őrzésére, felügyeletére 
vonatkozó előírást. 
 
Játszótér: az a külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül 
attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem. 
 
M.4. 
 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, legalább az alábbi műszaki, technikai 
felszereltséggel: 
-  legalább 1 darab cégjelzéssel ellátott kísérő személygépjármű 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ra, a Kbt. 65. § (12)-re valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is. 

Nem

Nem

Nem
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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

A közbeszerzési eljárás és a teljesítés során figyelembe veendő jogszabályok: 
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, az annak 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
- A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 
68/2012. (XII.14.) BM rendelet. 
- 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelete a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

IgenA 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 kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk 
kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló 
Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. 
 
Folyt. VI.3.9. pontból 
15. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P1)-P3), M1)-M4). 
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdéseiben meghatározottakat. 
18. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Felolvasólapon megadott képzett ajánlati árat megalapozó árrészletezőt, a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező iratminta szerint. 
19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő, valamint a szerződés 
teljesítésében résztvevő személy- és vagyonőrök, mint természetes személyek megfelelnek a személy és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt valamennyi követelménynek. 
20. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok 
miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni. A részekre történő ajánlattétel az ajánlati ár 
növekedését eredményezné, mivel a nyertes ajánlattevő számára egy komplex létesítmény teljes vagyonvédelmi feladatainak ellátása 
kisebb fajlagos költség mellett biztosítható. Ajánlatkérő a teljes körű vagyonvédelmi feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja 
megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat, továbbá az egyértelmű 
egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon a kiemelkedő jelentőségű muzeális javak és 
kulturális értékek biztonságának garantálása érdekében. 
21. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi elérhetővé az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket 
jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki 
az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
22. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
23. Felek havaria alatt a következőket értik: olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen, váratlanul fellépő, 
ismert vagy ismeretlen okból bekövetkező esemény amely a lakosságot és/vagy a környezetet veszélyeztető helyzet kialakulását 
eredményez(het)i; és ezzel az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet keletkezik, keletkezhet; fontos 
berendezések hibásodnak meg, anyagi kár keletkezhet, környezet szennyezés veszélye állhat fenn. Különösen de nem kizárólagosan: 
viharos, szél, tűz, baleset, szokatlan esőzés.

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

nap. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. 
- A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, az annak 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről.

Igen
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Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a irányadó.

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

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.12.16 12:00

HU

30

2020.12.16 14:00

EKR.
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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.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

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

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

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

Lásd. II.2.13. pont

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő 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:

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

500.000,-Ft

Átutalás esetén az ajánlatkérő ............. Banknál vezetett 
............................... számú számlájára való utalással 
teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő 
nem fizet.  
 
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő 
bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által 
kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló 
dokumentum, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény olyan elektronikus példányát, amely megfelel a polgári 
perrendtartásról szóló törvény (325. §) szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek.

Ajánlati ár, reakció idő: fordított arányosítás, többlettapasztalat, többlet késedelmi kötbér: egyenes arányosítás; gépjármű: 
pontkiosztás. Részletek: AD.
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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)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf 
fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban. 
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésre irányul. 
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - 
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat 
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 
6. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő ........... számú számlájára való 
utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a 
terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló 
dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. Az olyan nyilatkozat, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 
54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség 
ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az 
ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.” 
7. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos, a Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása 
alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik. 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az 
ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). 
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. 
törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban 
cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, 
amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható 
legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból 
(www.e-cegjegyzek.hu). 
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-
tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként 
nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs 
változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő elrendel újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. 
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a 
Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével 
kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
13. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 
14. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 
felelni. 
 
Folyt: III.1.8.

VI.3.9) További információk:

Az 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.
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