Eljárást megindító felhívás
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:
Neumann János Egyetem
Székhely:
Tel:
Fax:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
Email:
Honlap:

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
76/501-984
76/501-979
Nagy Ildikó gazdasági igazgató
Roza Károly
roza.karoly@uni-neumann.hu
uni-neumann.hu/kezdolap

2. Ajánlatkérő nevében eljár:
Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Székhely:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
+36-1/7807811
+36-1/7978719
kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu
dr. Kiss Balázs, ügyvezető

3. A választott eljárás
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1)
bekezdés b) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen eljárást megindító felhívás megküldésével a
Kbt. Harmadik része szerinti, hirdetménnyel induló eljárást kezdeményez a nyílt eljárás szabályainak
alkalmazásával.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és
pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat készít.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen
kerülnek rendelkezésre bocsátásra a https://ekr.gov.hu/ linken, mindazon gazdasági szereplő részére
hozzáférhető, akik az - EKR rendszerben, a megadott határidőig - érdeklődésüket jelezték.
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók.

5. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

„Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve portaszolgálat”
6. A beszerzés tárgya és mennyisége:
„Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve portaszolgálat”
CPV: 79713000-5
98341120-2
79710000-4
79711000-1
79714000-2

Őrzési szolgáltatások
Portaszolgáltatások
Biztonsági szolgáltatások
Riasztásfigyelési szolgáltatások
Felügyeleti szolgáltatások

A beszerzés tárgya: a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatás.
Ajánlattevő feladata:
A nyertes ajánlattevő feladata a Neumann János Egyetem intézményei vonatkozásában, 2 éves megbízási
szerződés keretében:
- a személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások ellátása (24874 óra/év) 2 db helyszínen (élőerős őrzés-védelmi
feladatok ellátása, tűzjelző és riasztó rendszerek működtetése): 12 db biztonsági kamera, 860 db optikai
érzékelővel ellátott tűzjelző rendszer és 50 db mozgásérzékelővel ellátott vagyonvédelmi riasztó rendszer) portaszolgálat ellátása (ki- és beléptetés, telefonközpont kezelése, esetleges rendszerhibák jelzése az
illetékesek felé, intézmény kulcsainak kezelése, eseménynapló vezetése, házirend betartatása).
Meglévő tűzjelző-, riasztó-, kamerarendszer működtetése.
Az általános nyitvatartási időn kívüli rendezvények biztosítása. (várható mennyiség: 260 óra/év)
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a
szerződéstervezet tartalmazza.
Az Ajánlatkérő +10 % opciót biztosít a 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. szám alatt a Neumann János Egyetem
(GAMF) épülete (6000 Kecskemét Izsáki út 10. - személyi porta) vonatkozásában, amennyiben a teljes
mennyiségben meghatározott mennyiség növelése szükséges. A szerződéses ellenszolgáltatása
vonatkozásában meghatározott mennyiségek kimerülését a nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége jeleznie az
ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő az opció lehívásának megkezdését külön jegyzőkönyvben
rögzíti a szerződés időtartama alatt.

7.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A szerződés időtartama: a szerződés megkötésének napjától számított 24 hónap.

8.

A teljesítés helye:

1. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
- Neumann János Egyetem (GAMF) épülete (6000 Kecskemét Izsáki út 10. személyi porta),
- Neumann János Egyetem Teherporta (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)
2. 6000 Kecskemét, Homokszem u 3-5.
- Homokbánya Kollégium 103. épület

NUTS-kód: HU-331 (Bács-Kiskun Megye)
9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette.
Késedelmi kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít,
ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a havi nettó
szerződéses átalánydíj 1%-a/óra/fő. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1)
bek. alapján.
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja hat hónap
időtartam alatt a havi nettó szerződéses átalánydíj 30%-át, azaz a
késedelemmel érintett naptári napok száma eléri vagy meghaladja a 30 órát,
az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért
követelni.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős –
meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés
meghiúsulásának időpontjában a szerződés fennmaradó időtartamára járó
nettó ellenszolgáltatás 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának esetére kikötött
kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapján.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, akkor a havi
nettó szerződéses átalánydíj 5%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér
követelésére jogosult az Ajánlatkérő.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy
meghaladja a havi nettó szerződéses átalánydíj 30%-át, azaz a hibás
teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja a 6 alkalmat, az
Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a
szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti
szavatossági igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján.

10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire.
A nyertes ajánlattevő havonta - a tárgyhónapot követően - jogosult számla kiállítására.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak.
Nyertes ajánlattevő jogosult részszámla benyújtására.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban saját forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ára.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumokban található megbízási szerződés
tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel arra, hogy az eljárás egymással szorosan
egybefüggő szolgáltatásokra vonatkozik, az ellátandó feladatok egymásra épülnek, ajánlatkérő a komplex
szolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében zárja ki a részajánlat tételt. Az ellátandó feladatokat (személyés vagyonvédelmi és portaszolgálati feladat, továbbá a meglévő kamerarendszer működtetése, felügyelete)
egységes irányítással és felügyelettel lehet hatékonyan megvalósítani, így amennyiben ezeket nem ugyanaz
az ajánlattevő végzi, akkor abban az esetben a szolgáltatás ellátásnak minősége és hatékonysága csökken. A
műszaki tartalomban szereplő épületek ugyanazon településen találhatóak, működésük – egy oktatási
intézményként – szorosan kapcsolódik, így azok esetében a részekre bontás a felelősségi körök szoros
összefüggése miatt nem lehetséges. A különböző helyszíneken, de egy településen található épületekkel
kapcsolatban ellátandó feladatok költséghatékony megvalósítása is úgy látható el, ha egy nyertes ajánlattevő
teljesíti a szerződést, mivel a feladatok irányítását és koordinálást (amely jelen szerződés tárgyában jelentős
mennyiségben szükséges) egy szervezet el tudja végezni és ezáltal ezek költsége az egy szolgáltató miatt
nem többszöröződik.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint
bírálja el az alábbiak szerint:
Részszempont
1. értékelési részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
1.1 Szolgáltatás ellátásának havi átalánydíja (nettó Ft/hónap)

Súlyszám
80
70

1.2. Az általános nyitvatartási időn kívül rendezvények biztosításának díja (nettó Ft/fő/óra)

10

2. értékelési részszempont: Kivonuló szolgálat kiszállási ideje (perc)

10

3. értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2. pontjában
meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a kötelező 36 hónapon felüli gyakorlati
ideje (min. 0 – max. 24 hónap)

10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Ajánlatkérő az értékelési részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám

maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva
kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
1. értékelési szempont: ajánlati ár (nettó HUF)
Az 1. részszempont (és valamennyi alszempontja) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.

A pontozás módszere:

P

Alegjobb
Avizsgált

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevő köteles az ajánlati árát a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjra vonatkozó hatályos
jogszabály előírásainak megfelelően meghatározni. Az 1.2. részszempont esetén a 150/2020. (IV. 24.) Korm.
rendeletben előírt nettó rezsióradíj alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. §-ára.

2. értékelési szempont: (kivonuló szolgálat kiszállási ideje) (perc)
Az 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás
során kettő tizedesjegyig kerekít.
A pontozás módszere:

P

Alegjobb
Avizsgált

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10 pont)
a pontskála alsó határa (0 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő előírja, hogy a kivonuló szolgálat az érintett objektumra vonatkozó riasztást követően maximum
15 percen belül köteles a helyszínen megjelenni. A 15 percet meghaladó mértékű megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
10 perc, vagy annál kedvezőbb mértékű megajánlás a maximális 10 ponttal kerül értékelésre.

A 2. részszempont esetében az Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a
legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe
abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a
számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.

3. értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2. pontjában meghatározott, a
teljesítésbe bevont szakembernek a kötelező 36 hónapon felüli gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap)

A 3. részszempont esetében az Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb
szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is
a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen
értéknél kedvezőbb).

A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:
A vizsgált
P=

---------- ( P max – P min ) + P min
A legjobb

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A kötelező 36 hónapon felüli 24 hónap, vagy annál magasabb szakmai gyakorlati idő megajánlása a
maximális 10 ponttal kerül értékelésre.

Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeken felüli megajánlásokat értékeli.
Amennyiben Ajánlattevő a kötelező 36 hónapon felül 0 hónapot ajánl meg, az 0 ponttal kerül értékelésre.
Abban az esetben, ha ajánlattevő a megjelölt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében egynél több
szakembert mutat be, ajánlatkérő az értékelés során annak a szakembernek a tapasztalatát veszi figyelembe,
aki több hónap tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlattevőnek a megajánlott szakember vonatkozásában csatolnia kell nyilatkozatát, amelyben
feltünteti a szakember nevét, végzettségét/képzetségét, foglalkoztatási jogviszonyát, szakmai gyakorlati
idejét, a kötelező 36 hónapon felüli gyakorlati idejét.

A megajánlott szakember vonatkozásában csatolni szükséges továbbá a szakmai önéletrajzot, amelyből
megállapítható a gyakorlati ideje (az egyes gyakorlati idők kezdetét és befejezését év/hónap formájában
szükséges megadni), rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe!

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza
az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a
legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül
a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt
az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat
azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.
Ajánlatkérő az értékelés során valamennyi értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság
hatályos, 2020. március 25. napján közzétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltak szerint jár el).
14. A kizáró okok
14.1. Kizáró okok:
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 foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
14.2.

A kizáró okok igazolási módja:

A Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti
kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, amely 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 tényleges tulajdonosa
nevének és a lakóhelyének bemutatását tartalmazza.
- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a
kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire,
mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 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.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
15.

Alkalmassági követelmények:

Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt
alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági
alkalmasságának megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági
alkalmasságának minimumkövetelménye(i):
P/1.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást
bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az megindító felhívás feladását megelőző három
eljárást megindító felhívás feladásának napját mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben

megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év közbeszerzés tárgya (személy és vagyonvédelmi
szolgáltatás és/vagy portaszolgálati tevékenység)
szerinti általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
működését.

- a közbeszerzés tárgya (személy és vagyonvédelmi
szolgáltatás és/vagy portaszolgálati tevékenység)
szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele összesen nem éri el a 80.000.000,- Ft
összeget.

Ha az ajánlattevő a P/1. pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 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 előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai
alkalmasságának megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevők műszaki-szakmai
alkalmasságának minimumkövetelménye(i):

M/1.

M/1

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének
b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 év (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését (legalább a szerződést kötő másik fél, a
szolgáltatás tárgya, mennyisége, teljesítés ideje
(kezdő és befejező időpont év/hónap/nap
pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e).

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) nem
rendelkezik

M/2.

M/2.

a.) 1 db, legalább 6 hónapon keresztül
folyamatosan
teljesített
személy
és
vagyonvédelmi
szolgáltatás
és/vagy
portaszolgálati tárgyú referenciával, amelyben
a havi teljesített óraszám (személy és
vagyonvédelmi
szolgáltatás
és/vagy
A fentiekben kifejtettek igazolható a 321/2015. (X.
portaszolgálati tevékenység) elérte vagy
30.) Korm. rendelet 23. § szakaszában foglaltak
meghaladta a havi 1500 órát
alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott
Ajánlatkérő legfeljebb 5 darab referenciaigazolás
igazolással.
lehetőségét biztosítja

Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm.
r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért
felelősöknek
a
megnevezését, végzettségüket vagy képzettségüket,
továbbá szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
szolgáltatáshoz,
munkák
elvégzéséhez
az
alábbiakban
meghatározott
végzettséggel,
képzettséggel,
jogosultsággal
rendelkező
szakemberrel:

legalább 1 fő biztonságszervező (OKJ száma: 52
861 01) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel, és a
Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg jogosultság megszerzésétől számított legalább 36
aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági hónap személy- és vagyonvédelem területén
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan szerzett
vezetői
gyakorlattal
rendelkező
megállapítható, továbbá a végzettségét vagy szakemberrel.
képzettségét igazoló bizonyítvány/ok másolatát. (A
szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a
közbeszerzési
dokumentumokban
megadott A képzettségek egyenértékűségének vizsgálata az
egyes képzések tantervének (képzési tervének) az
önéletrajzminta szerint kell megadni.)
OKJ 52 861 01 biztonságszervező képzés
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tantervével való összehasonlításával történik.
az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer Amennyiben ajánlattevő nem a fent nevezett
számítanak bele az adott szakember gyakorlati képzéseket teljesítő szakemberrel kívánja igazolni
alkalmasságát, kérjük csatolja az egyenértékűséget
idejébe!
alátámasztó dokumentumokat.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
Ajánlatkérő
a
megjelölt
képzettségekkel
egyenértékű képzettségeket is elfogad. A
képzettségek egyenértékűségének vizsgálata az
egyes képzések tantervének (képzési tervének) az
alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt
képzések tantervével való összehasonlítással
történik. Amennyiben ajánlattevő nem az
alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt
képzést teljesítő szakemberrel kívánja igazolni
alkalmasságát, kérjük, csatolja az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bekezdés szerinti
bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek
az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,
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 a számítási hiba esetén a Kbt. 71. § (11) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
17. Ajánlattételi határidő:
https://ekr.gov.hu
Az EKRr 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az EKRr 16. § (1) alapján az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az
ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKRr 22. § (2) bekezdés] az
ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen
legalább százhúsz percig, vagy
b) üzemzavar folytán [EKRr 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan
legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
A Kbt. 52. § (4) bekezdésén túl az EKRr 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítja az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A meghosszabbítás esetén Ajánlatkérő megfelelő időt, de legalább a
hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két napot biztosít. Ha a módosításról hirdetményt kell
feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. Az EKRr 16. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti esetben Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt az EKR működésének helyreállítását
követően legalább az üzemzavar időtartamának megfelelő idővel hosszabbítja meg.

18. Az ajánlat benyújtása:
https://ekr.gov.hu
Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
19. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
https://ekr.gov.hu
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásánál ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint
végzi.
Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.
23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a Kbt. 79. §
(2) bekezdése szerint elektronikus úton, az EKR-en keresztül értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a
lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés
szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 131. § (8)
bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártáig.

24. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.

25. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
Nem.
26. Egyéb információk:
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet
benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll
rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni.
Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági
szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az
EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan
támasztott követelmények tekintetében a Kbt. 41/A. §-a az irányadó:
(1) Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó
elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKRben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő
azonban - a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás
alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.
(2) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
(3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat
más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának
kell tekinteni.
(4) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági
szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet,
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
(5) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a

meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
(6) Ahol e törvény vagy végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő,
azon a dokumentum elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdése vonatkozásában, hogy amennyiben az
EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt
nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy
az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum
nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható,
illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt
dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező
dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem
olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad
szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő
előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg,
azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az
ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).
4.

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és a kapacitást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az
ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját;
Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10.
§ (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő
elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását,
amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás
minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

5.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat
mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan.

6.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (EKR nyilatkozat)
7.

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

8.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges! A Kbt. 65. § (7) bekezdés
rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően az okiratnak
tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra:
ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet
igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben
előzetesen rögzítette!

9.

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

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
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
11. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást
megindító felhívás feladásának napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel
tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában
csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
14. Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában
foglalt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki-szakmai alkalmasság feltételei és azok előírt igazolási

módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
(EKRr 11. § (4) bekezdés). Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
19. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell közbeszerzés tárgyára
vonatkozó felelősségbiztosítással 50.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/kár mértékre kiterjedően.
20. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a feladat ellátásához a 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti,
személy- és vagyonvédelmi tevékenységre kiadott érvényes működési engedéllyel.
21. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.5) pontjának
ajánlati ár értékelési szempont 1.1. és 1.2. alpontját a 2005. évi CXXXIII törvény 72/B. §-ának
megfelelően kell meghatározni, valamint felhívja a figyelmet a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási
rezsióradíjról szóló 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendeletre.
22. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkeznie kell:
- Kecskemét Megyei Jogú Város területén vagy annak 10 km-es vonzáskörzetében kivonuló
gépkocsizó és készenléti szolgálattal;
- 0-24 óráig működő központi ügyeleti szolgáltatással, valamint 0-24 óráig hívható telefonvonallal,
amely folyamatos hibajelentést tesz lehetővé.
23. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
24. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
25. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. az irányadó.
26. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési
tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
27. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
27. Az eljárást megindító felhívás feladásának napja: https://ekr.gov.hu
Neumann János Egyetem
képviseletében
Meditkonzult Kft.

