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I.

Az eljárást megindító felhívás
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Az eljárást megindító felhívás 2017. július 7. napján közvetlenül megküldésre került az ajánlattevők részére.
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II.

Közbeszerzési dokumentumok
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Közbeszerzési dokumentumok
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló
tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljáráshoz
1.

Az eljárás általános feltételei
1.1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”) 1.
pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”).

1.2.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési
eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési
dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek
érvényesítéséről.

1.3.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a
Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

1.4.

A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban megadott
műszaki leírásnak.

1.5.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési dokumentumokban megadott
összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését
vonja maga után:



ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumokban
megadott minden követelménynek.

1.6.

Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.

1.7.

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette az Közbeszerzési dokumentumokat. Ha több ajánlattevő közösen tesz
ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike, vagy azok nevesített alvállalkozója átvette az Közbeszerzési
dokumentumokat.

1.8.

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott
nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők
természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben saját eltérő mintáikat
kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik.

1.9.

Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott
nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.

1.10.

Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum csatolása nem szükséges,
vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem
releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű megjelölést
is elfogad).
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2.

3.

4.

Kiegészítő tájékoztatás
2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.

2.2.

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a Felhívás 2. pontjában meghatározott
címre azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben meg kell küldeni szerkeszthető
formátumban is a kozbeszerzes@tendermed.hu e-mail címre!

2.3.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre.

2.4.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, a közbeszerzési
dokumentumok átvétele során feltüntetett (fax, vagy e-mail) elérhetőségek valamelyikére. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax, vagy e-mail útján megkapta.

2.5.

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a Közbeszerzési
dokumentumok rendelkezésre bocsátásának helyén.

2.6.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem
áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.

Teljesség és pontosság
3.1.

Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a Közbeszerzési dokumentumok tartalmának teljességét.

3.2.

Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a
Közbeszerzési dokumentumok valamely részének átvételét.

Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

5.

6.

Ajánlati kötöttség
5.1.

A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.

5.2.

Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, figyelembe véve a Kbt.
ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is.

Több változatú (alternatív) ajánlat
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

7.

Tájékoztatás
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
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Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
Postacím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Pf.: 564
Központi telefonszám: 76/500-030
Email cím: titkarsag.kecskemet@dar.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi és
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230.
tel: 06-76-795-725
fax: 06-76-795-762
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Telefon: (1) 336 - 7843
Fax: 336 – 7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet
6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
60000 Kecskemét Reile G. u. 22.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
6000 Kecskemét, Irínyi út 17.
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
Oldal 8 / 54

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Országos Szervezete
Cím: 1132 Budapest, Kádár u. 13.
Telefon: +36 (1) 422-0079
Fax: +36 (1) 220-8921
E-mail: titkarsag@szakmaikamara.hu
Honlap: www.szakmaikamara.hu/
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Bács-Kiskun megyei Szervezete
6000 Kecskemét, Budai u. 1. fsz. 7.
Telefon:
+36 (76) 509-038
+36 (76) 418-960
Fax:
+36 (76) 418-960
E-mail:
bacs@szakmaikamara.hu
Web:
http://szvmszkbacs.hupont.hu
8.

9.

Közös ajánlattétel
8.1.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

8.2.

A 8.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

8.3.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.

8.4.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a
kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás
[Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását,
illetve felhívását a 8.2. pont szerinti képviselőnek küldi meg.

8.5.

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

8.6.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

8.7.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.

8.8.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg
a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a
közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.

Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
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Ajánlattevőnek nettó Ft/fő/óra formában egységáras ajánlatot kell adnia az általános nyitvatartási időn kívül rendezvények
biztosítására is. – Felhívás 13. pont, 1.2. alpont.
Az ajánlattevőnk ajánlatában csatolnia kell az ajánlati ár részletezését az ellátandó feladatonként megbontva (Ajánlati ár
részletezése) a Felhívás 26. pont 21. alpontjának megfelelően.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással
sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától,
pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket,
díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő
számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni
minden ajánlattevői kifizetési igényt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Felhívás 13. pontjának 1.1. és 1.2. alpontját a 2005. évi CXXXIII törvény
72/B. §-ának megfelelően kell meghatározni.
Az Ajánlatkérő +10% opciót biztosít. Az opció mértéke a szerződéses ellenszolgáltatáshoz kapcsolódik. 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.
10.

Formai követelmények
Az eljárást megindító felhívás 26. pont 2. alpontjában, valamint a Közbeszerzési dokumentumok 15. pont 2. alpontjában
meghatározottak szerint.

11.

12.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
11.1.

Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely
szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a
sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

11.2.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni.
Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó
személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja, alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontját alkalmazza.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra tett megajánlásokat értékeli a megadott súlyszámmal, melyeket a felolvasólapon
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külön-külön fel kell tüntetni. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) - a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzítetteknek
megfelelően - nettó értékben kell megadni és értelmezni.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati részszempontok és azok súlyszámai:
Részszempont
1. Ajánlati ár
1.1 Szolgáltatás ellátásának havi átalánydíja (nettó Ft/hónap)
1.2. Az általános nyitvatartási időn kívül rendezvények biztosításának díja (nettó Ft/fő/óra)
2. Kivonuló szolgálat kiszállási ideje (perc)
3. Az eljárást megindító felhívás 15. M/3 pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevont
szakembernek a kötelező 36 hónapon felüli gyakorlati ideje (hónap)

Súlyszám
60
10
15
15

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10-ig.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot.
Az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket 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
viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
1. részszempont (ajánlati ár)
Az 1. részszempont (ajánlati ár) és valamennyi alszempontja esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:
P=

Alegjobb
Avizsgált

x (Pmax - Pmin)

+ Pmin

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
Ajánlattevő köteles az ajánlati árát a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjra vonatkozó hatályos
jogszabály előírásainak megfelelően meghatározni. Az 1.2. részszempont esetén a 44/2017. (III. 17.) 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.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során
kettő tizedesjegyig kerekít.
2. részszempont (kivonuló szolgálat kiszállási ideje)
A 2. részszempont (kivonuló szolgálat kiszállási ideje) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
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A pontozás módszere:
P=

Alegjobb
Avizsgált

x (Pmax - Pmin)

+ Pmin

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
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 fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során
kettő tizedesjegyig kerekít.
3. részszempont (szakember tapasztalati idő)
Az eljárást megindító felhívás 15. M/3 pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a kötelező 36
hónapon felüli gyakorlati ideje (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 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 120 hónap, vagy annál magasabb szakmai gyakorlati idő megajánlása a maximális 10 ponttal
kerül értékelésre.
Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeken felüli megajánlásokat értékeli, ennek megfelelően az alkalmassági
minimumkövetelménnyel megegyező megajánlás 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.
13.

Szerződést Biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186 (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
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- 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.

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.
.
Meghiúsulási kötbér:

14.

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.

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.

15.

Egyéb információk

1.) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés
szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlatában.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés értelmében az ajánlattevő az alvállalkozója valamint adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani ajánlatában a
Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön
nyilatkozatot nyújtson be.
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Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja alapján tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy – a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás megküldésének
időpontjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia – figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjára - a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő személyt vagy szervet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében
igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt.
188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
ajánlatában köteles benyújtani.
2.) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti, papír alapú példányban, összefűzve, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak.
A csomagoláson: „Ajánlat – „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és
vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
megjelölést kell feltüntetni.
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Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró
személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes
terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy
DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának
tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával..
3.) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 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.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4.) Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja alapján tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy – a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
5.) 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
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benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
6.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés
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.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. kötelezően előír.
8.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel
kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
9.) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
10.) 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 szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés rendelkezései alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
11.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
12.) Az ajánlatkérő a 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. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem teszi kötelezővé a közbeszerzési eljárásban külön
információk feltüntetését az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt.
73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
13.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
14.) Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás 15. M/1. pontjában előírt alkalmassági feltételt a közbeszerzési eljárásban
a jogelődjének referenciáival kívánja igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység
folytatásának igazolására vonatkozó okirato(ka)t is.
15.) A Kbt. 138. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
16.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §
szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
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17.) Az Ajánlatkérő a szerződés teljes ellenszolgáltatása tekintetében +10% opciót biztosít. Az opció mértéke a szerződéses
ellenszolgáltatáshoz kapcsolódik. Ajánlatkérőnek az opció keretében lehetősége van különösen a műszaki leírás 1-2. és 4. pontjában
rögzített feladatok kapcsán több óraszám lehívására, megrendelésére.
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.
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III.

Műszaki leírás
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Műszaki leírás
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
1. Ellátandó telepőri és portaszolgálati feladatok meghatározása:
Intézmény neve és címe: Pallasz Athéné Egyetem Központi épületei (6000 Kecskemét Izsáki út 10.)
Létszám: 1 fő telepőr
Szolgálati rend: minden nap 18:00-06:00 (4380 óra/ év)
Napi óraszám: 12 óra
Intézmény neve és címe: Homokbánya Kollégium 102 és 103. j. épület (6000 Kecskemét, Homokszem u 3-5.)
Létszám: 1 fő telepőr
Szolgálati rend: minden nap 18:00-06:00 (4380 óra/ év)
Napi óraszám: 12 óra
Létszám: 1 fő telepőr
Szolgálati rend: szombaton és vasárnap 06:00-18:00 (1248 óra/ év)
Napi óraszám: 12 óra
-

-

-

Az intézmény területén történő be- és kiléptetés felügyelete, a személy- és gépjárműforgalom ellenőrzése és dokumentálása. A
biztonságtechnikai rendszerek működésének, jelzéseinek figyelemmel kísérése, rendkívüli események kapcsán a szükséges
elsődleges intézkedések megtétele.
Intézmény nyitása, zárása.
Riasztó- és tűzjelző rendszer kezelése.
Telefonközpont kezelése.
Az intézmény kulcsainak kezelése.
Köteles az intézmény házirendjét ismerni, azt betartani, illetve betartani.
Köteles a létesítménybe érkezők belépési jogosultságát ellenőrizni és útbaigazítani.
A portaszolgálat ideje alatti eseményekről köteles eseménynaplót vezetni és jelezni a vezető felé.
Rendkívüli esetekben az intézményvezető, vagy felettesei utasítása szerint köteles eljárni.
Munkakezdéskor és végeztével köteles átnézni és meggyőződni az ablakok, ajtók zártságáról, épségéről, világítás
lekapcsolásáról, vízcsapok elzárásáról, bárminemű meghibásodás, rongálás, esetleges elemi kár (szél, vihar, eső) észlelésekor
annak továbbítása, illetékes személy értesítése.
Az esetleges rendszerhibákat (tűzjelző központ, kamera rendszer, riasztó, beléptető rendszer) jelzi az illetékeseknek, a
mihamarabbi javítás érdekében.

Intézmény neve és címe: Pallasz Athéné Egyetem Központi épülete (Kecskemét Izsáki út 10.)
Létszám: 1 fő portás
Szolgálati rend: szorgalmi időszak és vizsgaidőszak alatt összesen 43 hét, hétfőtől-péntekig 15:00 – 20:00 óráig (1075 óra/év)
Napi óraszám: 5
Intézmény neve és címe: Pallasz Athéné Egyetem Központi épülete, Teherporta (Kecskemét Izsáki út 10.)
Létszám: 1 fő portás
Szolgálati rend: minden nap 06:00-06:00 (8760 óra/ év)
Napi óraszám: 24 óra
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Intézmények portaszolgálatának főbb feladatai:
-

-

Intézmény nyitása, zárása.
Riasztó- és tűzjelző rendszer kezelése.
Telefonközpont kezelése.
Az intézmény kulcsainak kezelése.
Köteles az intézmény házirendjét ismerni, azt betartani, illetve betartani.
Köteles a létesítménybe érkezők belépési jogosultságát ellenőrizni és útbaigazítani.
A portaszolgálat ideje alatti eseményekről köteles eseménynaplót vezetni és jelezni a vezető felé.
Rendkívüli esetekben az intézményvezető, vagy felettesei utasítása szerint köteles eljárni.
Munkakezdéskor és végeztével köteles átnézni és meggyőződni az ablakok, ajtók zártságáról, épségéről, világítás
lekapcsolásáról, vízcsapok elzárásáról, bárminemű meghibásodás, rongálás, esetleges elemi kár (szél, vihar, eső) észlelésekor
annak továbbítása, illetékes személy értesítése.
Az esetleges rendszerhibákat (tűzjelző központ, kamera rendszer, riasztó, beléptető rendszer) jelzi az illetékeseknek, a
mihamarabbi javítás érdekében.
2. Ellátandó járőrszolgálati feladatok meghatározása:

Intézmények neve és címe:
Pallasz Athéné Egyetem Központi telephelyének épületei (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.),
Homokbánya Kollégium 102 és 103.j. épület (6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5.),
Lővei Klára Kollégium (6000 Kecskemét, Piaristák tere 4.),
Tanítóképző Kar (6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.),
Kertészeti Kar (6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.).
Létszám: 1 fő járőr
Járőrszolgálat feladatai:
-

-

Kivonuló járőrszolgálat ellátása, valamint rendszeres éjszakai (18:00-06:00) ellenőrzés az objektumok között.
A távfelügyeleti rendszerre érkező jelzésekre az ügyféllel kötött szerződés alapján a megfelelő intézkedések végrehajtása.
(kivonulás, kiértesítés, egyéb.),
Szolgálati okmányok naprakész vezetése,
Amennyiben az ajánlatkérő igényli, a járőrszolgálat működése során történt eseményekről (betörés, támadás, egyéb...) készült
jegyzőkönyvmásolatok bemutatása a felettes vezetőnek, illetve az ajánlatkérő által megjelölt személy számára történő
kipostázása.
Az intézmény objektumainak járőrszolgálattal történő ellenőrzése, éjszakánként legalább egy alkalommal.
Biztosítani kell a folyamatos, 0-24 órás gépjárműves kivonuló szolgálatot.

Speciális Rendelkezések:
-

-

Kivonuló Járőrszolgálat a 2005. évi CXXXIII. számú Vagyonvédelmi Törvényben foglaltaknak megfelelően intézkedik a
Távfelügyeletre bekötött ügyfelek objektumainál.
Járőrszolgálat a riasztás vételét követően a legrövidebb időn belül, a közlekedés szabályainak, és a forgalmi viszonyoknak
megfelelően a helyszínre vonul, illetve a nem kivonulásos ügyfelek esetében a kiértesítendő személy(eke)t a megadott
sorrendben értesíti és a végrehajtott intézkedést benaplózza a rendszerbe.
Amennyiben az esemény kivonulást igényel, a helyszínre érkezéskor meggyőződik a riasztást kiváltó okokról.
Ha az objektumban olyan személy, személyek tartózkodnak, akiket a járőr nem ismer, szólítsa fel kilétük azonosítására, értesítse
a megbízót, vagy az általa megadott személyeket az esetről és kérjen tájékoztatás a további intézkedéssel kapcsolatban.
Amennyiben az objektumban tartózkodó személy, személyek a kilétük igazolását megtagadják, vagy a kilétük egyértelműen
nem megállapítható értesítse a rendőrséget és a megbízót az esetről, valamint tartsa vissza őket a kiérkezésükig. A szükséges
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-

-

-

-

-

-

intézkedések befejezésekor a jelentések megírása után a helyszínt elhagyhatja. A riasztásról visszaérve a számítógépbe
rögzítse az intézkedéseket, valamint készítsen riasztási jelentést.
Behatolás illetve betörés esetén, amennyiben lehetséges tartóztassa fel és fogja el a behatoló(ka)t, biztosítsa a helyszínt,
valamint haladéktalanul értesítse a rendőrséget és a megbízót.
Elfogás során amennyiben szükséges, a támadással arányos mértékű kényszerítő intézkedéseket alkalmazhat a jogszabályok
előírásainak szigorú betartása mellett. Az elfogáskor alkalmazott kényszerítő intézkedések során személyi sérülés történt
köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és amennyiben szükséges, értesítse a mentőket.
Amennyiben a helyszínre érkezéskor az elkövetők már nem tartózkodnak az objektumban, vagy az elfogásukra tett intézkedés
eredménytelen volt, haladéktalanul értesítse a rendőrséget, és a megbízót a történtekről. Nyújtson tájékoztatást a rendőrségnek
a kiérkezéskor az objektumban tapasztalt állapotokról, a helyszín biztosítása érdekében tett intézkedéseiről. Mérjék fel az
esetlegesen keletkezett károkat, vegyen fel az esetről Jegyzőkönyvet.
Betörési kísérlet esetén értesítse a megbízót, vagy az általa megadott személyeket az esetről. Amennyiben szükséges és a
megbízó kéri, értesítse a rendőrséget. Az esetről készítsen jegyzőkönyvet.
Behatolás, behatolási kísérlet esetén kérdezze meg a megbízót, hogy az intézkedések befejezése után kér-e további
helyszínbiztosítás. Ha a megbízó nem igényli a helyszín további biztosítását, vagy más módon oldja meg, ezt a tényt a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Amennyiben kéri a további helyszín biztosítást fel kell hívni a figyelmét ennek a szolgáltatásnak
a várható költségére.
Támadásjelzés esetén a helyszínre érkezéskor mérje fel a riasztott objektum közvetlen környezetét (parkoló, nyílászárók,
üvegfelületek...). Amennyiben nem tud a helyzetről megfelelően meggyőződni lehető legnagyobb körültekintés mellett menjen
be az épületbe és győződjön meg a riasztást kiváltó okról. Bármilyen gyanús dolgot észlel, azonnal hívja a rendőrséget.
Téves riasztás esetén a riasztási jegyzőkönyv kitöltése után a helyszínt elhagyhatja.
Rendbontás, rendzavarás esetén szólítsa fel a rendbontókat tevékenységük abbahagyására. Amennyiben a rendbontás anyagi
kárral, vagy személyi sérüléssel nem járt, kísérje ki a rendbontókat az objektum területéről. Rendbontók kikísérése céljából
amennyiben szükséges alkalmazhat kényszerítő intézkedéseket a jogszabályok betartása mellett. Ha a rendbontás anyagi
kárral, vagy személyi sérüléssel is járt haladéktalanul értesítse a rendőrséget, tartsa vissza a rendbontót, rendbontókat a
rendőrség kiérkezéséig. Az esetről készítsen jegyzőkönyvet.
Tűzjelzés, tűz esetén, amennyiben a jelzés munkaidőben történik, győződjön meg a riasztást kiváltó okokról, halasztást nem
tűrő esetben értesítse a tűzoltóságot és kezdje meg az épület kiürítését, az emberi élet mentését, saját illetőleg mások testi
épségének kockáztatása nélkül. A kiérkező tűzoltókat tájékoztassa az általa tett intézkedésekről, és a továbbiakban járjon el a
tűzoltást vezető utasításainak megfelelően. Munkaidőn kívül, amikor az objektumban nem tartózkodik senki, a riasztás vételét
követően a megbízót azonnal értesíteni kell, és a helyszínre kell hívni. Megbízóval fel kell nyittatni az objektumot és meggyőződni
a riasztást kiváltó okokról. Az eseményekről mindenkor Jegyzőkönyvet kell készíteni.
3. Távfelügyeleti rendszer:

Nyertes ajánlattevő köteles Kecskemét Megyei Jogú Város területén vagy annak 10 km-es vonzáskörzetében kivonuló gépkocsizó
és készenléti szolgálatot kell biztosítani.
A nyertes ajánlattevőnek 0-24 óráig működő központi ügyeleti szolgáltatással, valamint 0-24 óráig hívható telefonvonallal kell
rendelkeznie, amely folyamatos hibajelentést tesz lehetővé.
4. Az általános nyitvatartási időn kívüli rendezvények biztosítása:

Rendezvénybiztosítás várható mennyisége: 260 óra/év.
Rendezvénybiztosító feladatai:
-

Szolgálatra kész állapot, a kötelezően előírt ruházat viselése, az előírt igazolványok, igazolások megléte,
a rendezvénybiztosítási feladatok jogszerű és szakszerű végrehajtása, az intézkedések során a szakmai szabályok betartása
illetve betartatása,
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-

rendezvény során érintett helyiségek átvizsgálása
a kiürítési-, kimenekítési útvonalak átvizsgálása és azok biztosítása a rendezvény ideje alatt,
a kiemelt, VIP személyek és vendégek beléptetése,
megfelelő kommunikáció, útbaigazítás,
rend fenntartása a rendezvény ideje alatt,
a vendégek kiléptetése a rendezvény ideje alatt és a végén,
a rendezvényen résztvevők személy és vagyonbiztonságának megőrzése,
a dohányzási tilalmak betartása és betartatása,
rendezvény során érintett helyiségek ismételt átvizsgálása.

Az Ajánlatkérő a szerződés teljes ellenszolgáltatása tekintetében +10% opciót biztosít. Az opció mértéke a szerződéses
ellenszolgáltatáshoz kapcsolódik. Ajánlatkérőnek az opció keretében lehetősége van különösen a műszaki leírás 1-2. és 4.
pontjában rögzített feladatok kapcsán több óraszám lehívására, megrendelésére.
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.
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IV.

Szerződéstervezet
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
Pallasz Athéné Egyetem
Cím:
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Intézményi azonosító:
FI96377
Törzsszám:
834478
Adószám:
15834474-2-03
Bankszámlaszám:
10025004-00336114-00000000
Számlavezető pénzintézet:
Magyar Államkincstár
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(együtt Felekként, illetve Szerződő Partnerekként megnevezve)
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Megbízó, mint ajánlatkérő …. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdés
szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást indított „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné
Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos
ellátására” tárgyú szolgáltatás megrendelés beszerzése iránt. Az eljárást megindító felhívás az ajánlattevők részére 2017. ………..
napján került megküldésre.
A közbeszerzési eljárás nyertese a Megbízott, mint ajánlattevő lett a 2017. …….. napján megküldött, eljárás eredményéről szóló
összegezés szerint.
Felek a jelen megbízási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megbízó, mint ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és a
kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok, valamint a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.
I. Szerződés tárgya
I.1.
Jelen megbízási szerződés tárgya a Pallasz Athéné Egyetem egyes intézményinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi,
járőrszolgálati és portaszolgálati feladat folyamatos ellátása, távfelügyeleti rendszer működtetése és általános nyitvatartási időn kívüli
rendezvények biztosítása a Megbízó javára.
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Az ellátandó személy- és vagyonvédelmi szolgáltatást, valamint a portaszolgálat ellátásának leírását és távfelügyeleti rendszer és
az általános nyitvatartási időn kívüli rendezvények biztosítása ismertetését az eljárást megindító felhívás és a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
I.2.
Megbízott köteles az eljárást megindító felhívás és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok, valamint a Megbízott nyertes
ajánlata szerint folyamatos személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások, valamint portaszolgálat és távfelügyelet, valamint általános
nyitvatartási időn kívüli rendezvények biztosítása a jelen megbízási szerződés megkötésének napjától kezdődően 36 hónapos
határozott ideig.
II. A szerződés időtartama
Megbízó a Megbízottat a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek elvégzésére a szerződés aláírásától számított 36 hónapos
határozott időre bízza meg azzal, hogy jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.
III. Megbízott tevékenysége, a teljesítés helye
III.1.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában
rögzített szolgáltatásokat az ott meghatározottak szerint elvégzi, amelyért a Megbízó havi gyakorisággal a jelen szerződésben
meghatározott díj fizetésére köteles.
III.2.
A teljesítés helyeinek részletes felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
III.3.
Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítése érdekében a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott
feladatokat köteles – a Megbízóval szoros együttműködésben – valamennyi, a megbízás teljesítésére vonatkozó jogszabályi
előírásnak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, legjobb tudása szerint teljesíteni.
III.4.
A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. Megbízott köteles a
Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítésének eredményességét, vagy kellő
időre történő elvégzését veszélyezteti.
III.5.
A Megbízott köteles a Megbízó képviselőjével, vagy az általa kijelölt más személyekkel a megbízás teljesítése során együttműködni.
III.6.
Megbízott felelősséggel tartozik azért, hogy a teljesítésben részt vevők a munkavégzésük során betartsák a Megbízó hatályos tűzés munkavédelmi, valamint az egyéb szabályzataiban foglaltakat.
IV. Megbízott díjazása, a teljesítés igazolása, fizetési feltételek
IV.1.
Megbízottat az általa elvégzett, a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában rögzített
személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások elvégzéséért havonta megbízási díj illeti meg.
IV.2.
Megbízott a jelen szerződésben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások tényleges, hiba- és hiánymentes
elvégzésért az alábbi díjazásra jogosult:
1. Szolgáltatás ellátásának havi átalánydíja (nettó Ft/hónap)
2. Az általános nyitvatartási időn kívül rendezvények biztosításának díja (nettó Ft/fő/óra)
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IV.3
Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
IV.4.
A Megbízott nyertes ajánlatában meghatározott megbízási díjak a jelen szerződés hatálya alatt kötöttek, azok a Megbízott részéről
semmilyen esetben nem módosíthatóak.
IV.5.
Megbízó a Megbízott által havonta, utólag benyújtott és aláírt számlát a kifizetéshez szükséges teljesítésigazolás és a számla alapján
átutalással egyenlíti ki.
Megbízó előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Megbízott havonta utólag jogosult számlát benyújtani a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel.
A Megbízott részszámla benyújtására jogosult.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) –(2) bekezdésben foglaltak
szerint.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
A megbízási díjat tartalmazó számlát a Megbízó nevére és székhelyére kiállítva kell benyújtani.
A Megbízott a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megbízó csak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek,
illetőleg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően kiállított és aláírt számla, valamint a
teljesítésigazolás birtokában teljesít kifizetést.
IV.6.
A megbízási díjat Megbízó a Megbízott által havonta, utólag benyújtott és aláírt számlát a kifizetéshez szükséges teljesítésigazolás
és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Megbízott a ………………................ számlavezető pénzintézetnél vezetett
………………..-……………….-…………………… számú számlájára történő utalással egyenlíti ki.
IV.7.
Késedelmes fizetés esetén Megbízó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-a szerinti késedelmi kamat
fizetésére köteles.
IV.8.
Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján Megbízott nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megbízót haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Megbízott köteles
a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Megbízottra adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül
IV.9.
Amennyiben a Megbízó az ellenőrzési kötelezettsége körében eljárva a Megbízott havi jelentését nem fogadja el és a teljesítés
igazolást nem adja ki, úgy írásban egyeztetést kezdeményez a Megbízottal.
IV.10.
A szerződéses ellenszolgáltatása vonatkozásában meghatározott mennyiségek kimerülését Megbízottnak kötelezettsége jeleznie
Megbízó felé. Felek az opció lehívásának megkezdését külön jegyzőkönyvben rögzíti a szerződés időtartama alatt.
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V. Felelősségbiztosítás, rendőrhatósági engedély és bejelentés
V.1.
Megbízott kijelenti, hogy az őrző-védő szolgálatot ellátó személyek a személy-, és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek, a tevékenységhez
szükséges képesítéssel rendelkeznek.
Megbízott kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során a szolgáltatás végzésével kapcsolatban a 2005. évi CXXXIII. törvényt illetve
a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályokat és szakmai szabályokat maradéktalanul betartja.
Megbízott kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az eljárást megindító felhívás 26. pontjának 16. alpontjában szereplő
felelősségbiztosítással.
A biztosítási kötvények jelen szerződés 1. számú mellékletét képezik.
V.2.
Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízott teljesítésében köteles közreműködni az olyan szakember, aki a közbeszerzési eljárásban
részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában. Az olyan szakember helyett, aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a
Megbízott alkalmasságának igazolásában, csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más
szakember, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény,
vagy a szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
szakemberrel, és ha a Megbízott az új szakemberrel együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
Megbízott a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.
Megbízott minden olyan kárért felelősséget vállal, melyet az általa a teljesítésbe bevont személy okoz a munkája vagy egyéb
megbízása közben.
VI. Felek egyéb jogai és kötelezettségei
VI.1.
Megbízó jogosult a szerződésben foglaltak teljesítésének szakmai színvonalát folyamatosan ellenőrizni és értékelni, továbbá az
általa szakmailag alkalmatlannak ítélt (hibásan teljesítő) szakember helyett más személy kijelölését kérni.
Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy jelen megbízási szerződés teljesítését - ideértve a teljesítéssel összefüggésben keletkezett
dokumentumokat és bizonylatokat is - a Megbízó bármikor ellenőrizze.
Megbízottnak biztosítania kell továbbá, hogy az erre jogosult szervek, szervezetek ellenőrzési, vizsgálati jogosultságukat a rájuk
vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíthessék. Megbízott az esetleges ellenőrzés, vizsgálat esetén
vállalja, hogy az ellenőrzést, vizsgálatot az erre jogosult szervek, szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja, a
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
VI.2.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsát minden, a Megbízott teljesítéséhez szükséges iratot,
adatot, információt, dokumentumot. Megbízó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Megbízott folyamatosan, haladéktalanul
megkapja azokat a további adatokat, információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.
Megbízó haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat minden olyan tényről, körülményről, amelyek a Megbízott teljesítését
befolyásolhatják.
VI.3.
Megbízott köteles a kivonuló szolgálatot az ajánlatában vállalt …… perc (nyertes ajánlat szerint kitöltendő) kiszállási idővel ellátni.
Amennyiben Megbízott a feladatát nem látja el az ajánlatában vállaltaknak megfelelően, a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér
szabályai irányadóak a szerződés VII. pontjának megfelelően.
VI.4.
Megbízott köteles rendelkezni 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.
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VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VII.1.
Késedelmi kötbér: Ha Megbízott - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, Megbízó 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, a Megbízó jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést azonnali
hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
VII.2.
Hibás teljesítési kötbér: Ha Megbízott - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, akkor a havi nettó szerződéses átalánydíj
5%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult a Megbízó.
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, a Megbízó jogosult a felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
Megbízó a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági igényét a Ptk. 6:187. §
(2) bekezdése alapján.
.
VII.3.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Megbízott felelős – meghiúsul, Megbízó - 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.
VII.4.
A kötbér megfizetése nem érinti a Megbízó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett
kárának megtérítését követelje a Megbízottól. A Megbízó jogosult a kötbér mellett érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát. A
Megbízó a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette
VIII. A szerződés módosítása, megszűnése
VIII.1.
A Felek kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak megfelelően módosíthatják a jelen megbízási szerződést.
VIII.2.
A megbízási szerződés megszűnik, ha
a) az abban meghatározott időtartam (36 hónap) eltelt,
b) Megbízó vagy a Megbízott a szerződést rendkívüli felmondással felmondja,
c) bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik.
VIII.3.
A 36 hónapos határozott idő elteltével a jelen megbízási szerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.
VIII.4.
Megbízó a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
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a) Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
VIII.5.
Megbízó jogosult a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondani, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni,
b) a Megbízott nem biztosította a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott személyében érvényesen olyan
jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,
c) az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (továbbiakban: EUMSZ) 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak
megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult, vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított
eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt,
és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
VIII.6.
Megbízó vagy a Megbízott a jelen megbízási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
abban az esetben mondhatja fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan
megszegi.
Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik és a Megbízó élhet azonnali hatályú felmondási jogával különösen, ha:





a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a havi nettó szerződéses átalánydíj 30%-át, azaz a késedelemmel
érintett naptári napok száma eléri vagy meghaladja a 10 naptári napot,
a hibás teljesítési kötbér összege eléri vagy meghaladja a havi nettó szerződéses átalánydíj 30%-át, azaz a hibás
teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja a 10 alkalmat,
a Megbízott ellen a jelen szerződés megkötését követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a
megszüntetésére irányuló eljárás indul,
ha a Megbízó az esedékessé vált fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére további 60 naptári napon belül sem
tesz eleget.

VIII.7.
Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél tudomást szerez.
Amennyiben a felmondás határidővel történt, a határidő lejártával.
VIII.8.
A jelen megbízási szerződés megszűnése esetén Megbízó és a Megbízott kötelesek teljes körűen elszámolni egymással.
IX. Felek kapcsolattartói
IX.1.
A szerződés teljesítése során a felek a kapcsolatot az általuk megnevezett személy közreműködésével tartják.
A Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
Név:
Farkasné Gábor Katalin
Cím:
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon:
06 76 501 976
A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Cím:
Tel.:
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Fax:
E-mail:
A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a szerződő felek haladéktalanul tájékoztatják egymást.
A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig az adott féltől származónak kell
tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
IX.2.
A szerződő felek jelen megbízási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul
írásban tájékoztatni.
IX.3.
Valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan megtett nyilatkozat, közlés, értesítés kizárólag írásban érvényes. A felek
szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax,
mind pedig e-mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet
megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást
bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.
X. Jogviták
X.1.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájuk felmerülésekor közvetítő szolgáltatását veszik
igénybe, amelynek költségeit fele-fele arányban viselik. Bármelyik fél jogosult kezdeményezni ettől függetlenül is egyeztetést, az
egyeztetésen való részvétel az együttműködési kötelezettség körébe esik, amelyre a Felek e megállapodás aláírásával feltétlen és
visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak. Mindezektől függetlenül is alapvetően az esetlegesen felmerült vitás kérdéseket békés
úton kívánják megoldani. A vita intézésének eljárási rendje során a kezdeményező félnek a másik félhez intézett írásbeli
megkeresésében részletesen ismertetnie kell álláspontját, valamint az álláspontjának alátámasztására szolgáló tényeket, adatokat,
egyéb körülményeket. A kezdeményezésre a válasziratot legkésőbb 8 napon belül kell átadni azzal, hogy az álláspont ismertetésén
túlmenően az esetlegesen szükségessé vált egyeztetést vagy a mediátori szolgáltatás igénybevételét kell kezdeményezni. A Felek
közösen jelölik ki közvetítő személyét, ha pedig ez nem lehetséges, a véletlenszerű kiválasztást alkalmazzák.
X.2.
Amennyiben a vita közvetlen egyeztetés útján történő rendezése meghiúsul, ebben az esetben felek kikötik a Kecskeméti
Járásbíróság, illetőleg – a hatáskörre tekintettel – a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.

XI. Titoktartás
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és a szolgáltatás teljesítése során a Megbízott tudomására jutott
valamennyi információ és adat üzleti titkot képez.
Megbízott a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
mértéket meghaladóan nem használhatja fel, azokat a Megbízó érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik
fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok kizárólag a Megbízó tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a
Megbízó rendelkezhet. Megbízott tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak minősülő adatok és információk illetéktelen harmadik
személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül.
Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.

XII. Korrupcióellenes záradék
A Megbízott jelen záradék aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nem követ el, nem engedélyez, nem segít elő olyan cselekményt;
illetve harmadik személyt nem jogosít fel, nem bír rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a mindenkor hatályos közélet
tisztáságára vonatkozó - különös tekintettel a korrupció ellenes - jogszabályok megsértésére irányul, vagy azt eredményezi. Jelen
kötelezettség különösképpen a Megbízó közszolgálati tisztviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény - 459.§ (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott hozzátartozói, szoros barátiOldal 30 / 54

, ismeretségi-, üzleti-, és egyéb kapcsolati köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre, működésükkel összefüggő
jogtalan előny nyújtására vonatkozik.
A Megbízott nem ajánlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) a Megbízó megbízásából eljáró közszolgálati
tisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely a Megbízó megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot,
illetve pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.
A Megbízott vállalja, hogy nem fogad el a Megbízó megbízásából eljáró személytől, ajándékot, pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.
A Megbízott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy, amennyiben jelen záradékkal érintett
szerződés kapcsán folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan
a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, azonnal
értesíteni köteles a Megbízót.

XIII. Nyilatkozatok, egyéb rendelkezések
Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b)
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből
nyilvános adatnak minősül.
Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő
szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása
tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.
Felek a jelen Szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A jelen Szerződés 4, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből
aláírás után 2 példány a Megbízott, 2 példány a Megbízót illeti meg.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV.
törvény, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Szerződés mellékletei:
- 1. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény(ek) másolata,
- 2. számú melléklet: Eljárást megindító felhívás 15. pontjának, SZ. alpontjában meghatározott engedély
- 3. számú melléklet: eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok,
- 4. számú melléklet: Megbízott nyertes ajánlata.
Kecskemét, ...............................................
……………………………………………..
Finta Zita
kancellár
Pallasz Athéné Egyetem
Képviselő

………………………………………………
..................................
...................
.........................................................
Megbízott
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V.

Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
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TARTALOMJEGYZÉK
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Oldalszám
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok
Felolvasólap
Nyilatkozat a 3. értékelési részszempont tekintetében
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat a kizáró okokról
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekről
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája
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 meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás
Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)
formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD)
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy az adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben
megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával
Nyilatkozat az ajánlati ár részletezése vonatkozásában
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben
a második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, igazolások
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról
szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem
régebbi nyilatkozat
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének
c) pontja tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontja tekintetében
A Kr. 21.§ (3) bekezdés c) pontja a minőség biztosítására vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány,
vagy a Kr. 24.§ (3) bekezdése szerint ezzel egyenértékű dokumentum egyszerű másolata.
A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, továbbá szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza
A szakember képzettségét igazoló bizonyítvány másolata
A szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
A 2005. CXXXIII. törvény szerinti, személy- és vagyonvédelmi törvény szerinti, személy- és vagyonvédelmi
tevékenységre kiadott érvényes működési engedély másolata
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FELOLVASÓLAP
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Ajánlattevő neve:

................................................................................................................

Ajánlattevő székhelye:

................................................................................................................

Ajánlattevő telefonszáma:

................................................................................................................

Ajánlattevő faxszáma:

................................................................................................................

Ajánlattevő e-mail címe:

................................................................................................................

Részszempont
1. Ajánlati ár
1.1. Szolgáltatás ellátásának átalánydíja (nettó Ft/hónap)
1.2. Az általános nyitvatartási időn kívül rendezvények biztosításának díja (nettó
Ft/fő/óra)
2. Kivonuló szolgálat kiszállási ideje (perc)
3. Az eljárást megindító felhívás 15. M/3 pontjában meghatározott, a teljesítésbe
bevont szakembernek a kötelező 36 hónapon felüli gyakorlati ideje (hónap)

Ajánlat
nettó … Ft/hónap
nettó … Ft/fő/óra
… perc
… hónap

Kelt: _______________ 2017. _______________ hónap _____ napján

___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Nyilatkozat a 3. értékelési részszempont tekintetében a
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott
…………………………..,
mint
a(z) …………………………………………
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

ajánlattevő

(név,

székhely)

kijelentem,
hogy a „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. értékelési részszempontjában
meghatározott szakemberrel az alábbiak szerint rendelkezünk:

Szakember neve

Képzettsége

Foglalkoztatási jogviszonya

Az eljárást megindító felhívás 15.
M/3 pontjában meghatározott, a
teljesítésbe bevont szakembernek
a kötelező 36 hónapon felüli
gyakorlati ideje (hónap)

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

…...……………
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… …………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
………………………………………. ajánlatot kíván benyújtani.
1. A Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy – az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
2. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a jelen ajánlatunkban a
felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
3. Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést
megkötjük, és teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban lefektetettek
szerint.
5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi
követelményeknek.
6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési
eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény alapján
- mikrovállalkozásnak minősül.
- kisvállalkozásnak minősül.
- középvállalkozásnak minősül.
- nem tartozik a törvény hatálya alá.2
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

2

Nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat üzleti titokról
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy
a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.
b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk:
………………….
Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….
(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését)
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat
a kizáró okokról a
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt alábbi kizáró okok.

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.3
2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, illetve amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa(i) az alábbiakban megnevezett személy(ek):
Név

Állandó lakhely

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal nem
rendelkezik.

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

3

A nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a …………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………………………..…)
……………….…. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után,
a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt valamennyi pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai
alkalmassági minimumkövetelménynek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az alkalmassági követelményeket az
eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk.

Kelt: ...............................................

……………………………….
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A CÉGÜGYÉBEN VAN-E VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATBAN

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… …………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
……………………..………………………………………. (Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Vagy
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… …………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
……………………..………………………………………. (Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban.4
Kelt: ...............................................

.............................................
cégszerű aláírás

A nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tekintetében
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője5 a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
az alábbi nyilatkozatot teszem:
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

5

Megfelelőt kérjük aláhúzni!
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Nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… …………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
………………………………………...........................
A6) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni:
Alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet
megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet székhelye:

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölése, amely alkalmassági
követelmény igazolása érdekében ajánlattevő a
szervezet erőforrására (is) támaszkodik

vagy
B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására nem kíván támaszkodni.
Kelt: ...............................................
.............................................
cégszerű aláírás
/Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a
táblázat értelemszerűen abban az esetben is kitöltendő, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet alvállalkozóként
megjelölésre kerül./

6

Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
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Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás
(Kbt. 65. § (7) bekezdés)
amely létrejött egyrészről:
………………………………….
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő neve:
mint ajánlattevő,

……………….
……………….
……………….
……………….

másrészről
………………………………….
székhely:
……………….
adószám:
……………….
cégjegyzékszám:
……………….
képviselő neve:
……………….
mint kapacitást nyújtó szervezet,
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.
Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során:
Ajánlatkérő: Pallasz Athéné Egyetem
Közbeszerzés tárgya: „Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és
vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
2.
Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának …………….
pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt.
3.
Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon igazolja.
4.
Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlattevő nyertessége esetén
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja.
5.

A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja7: ………………………………………..

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

7

………………………………………

……………………………………

(Ajánlattevő)

(Kapacitást nyújtó szervezet)

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolására csak
akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásaival együtt – biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak
ezt kell alátámasztania.
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Nyilatkozat
a CD vagy DVD melléklet vonatkozásában
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumú
fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
az ajánlati ár részletezése vonatkozásában
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott
…………………………..…..,
mint
a
…………………………………
ajánlattevő
(székhely:
…………………………………………...……) ………………………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy cégünk által a felolvasólapon megajánlott ár az alábbi elemekből
tevődik össze:

1. Ajánlati ár
1.1. Szolgáltatás ellátásának átalánydíja (nettó Ft/hónap) összesen:
1.1.1. Telepőri és portaszolgálati feladatok meghatározása (nettó Ft/hónap)
1.1.2. Ellátandó járőrszolgálati feladatok (nettó Ft/hónap)
1.1.3. Távfelügyeleti rendszer működtetése: (nettó Ft/hónap)
1.2. Az általános nyitvatartási időn kívül rendezvények biztosításának díja (nettó Ft/fő/óra)

Ajánlat

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a
második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, igazolások
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Nyilatkozat
a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet8,
név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a
Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően
ezennel kijelentem, hogy
az általam képviselt szervezetnek az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a teljes, illetőleg a közbeszerzés tárgyából az alábbi nettó árbevétellel rendelkezik:
Év

Teljes nettó árbevétel (Ft)

Közbeszerzés tárgyából származó
nettó árbevétel (Ft)

1.
2.
3.
Összesen:

Kelt: ...............................................

……………………………….
cégszerű aláírás

5

Megfelelő rész aláhúzandó!

Oldal 50 / 54

Nyilatkozat
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
az eljárást megindító megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett
legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak:

A szerződést kötő
másik fél
(név, székhely)

A szerződés
tárgya

A szerződés
mennyisége

Teljesítés ideje
(év/hónap/nap;
kezdő és befejező időpont)

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően történte?

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
321/2015. (X. 30.) KORM. R. 21. § (3) BEKEZDÉSÉNEK
B) PONTJA TEKINTETÉBEN (SZAKEMBEREK)
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
Alulírott __________________, mint a(z) __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet,
név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
A felhívásban előírt
alkalmassági
feltétel, aminek az
adott szakember
meg kíván felelni

Név

Képzettség

Teljes szakmai
gyakorlati idő (hónap)

Az eljárást megindító
felhívás 15. M/3
pontjában
meghatározott
kötelező 36 hónapon
felüli gyakorlati ideje
(hónap).

1.
2.
3.
4.
5.
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt: ...............................................
………………………………
cégszerű aláírás
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
KÉPZETTSÉGEK, EGYÉB TANULMÁNYOK
Mettől meddig (év)

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Intézmény megnevezése / Képzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
Mettől meddig (év/hónap)

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Munkahely megnevezése, munkakör

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (év/hónap)
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

EGYÉB
Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt veszek a „Megbízási szerződés
a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve portaszolgálat
folyamatos ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok
dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan
önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben
való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
………………………………
Saját kezű aláírás

Oldal 53 / 54

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
„Megbízási szerződés a Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások, illetve portaszolgálat folyamatos ellátására”

Alulírott … kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott szakember részt veszek a „Megbízási szerződés a
Pallasz Athéné Egyetem intézményeinek vonatkozásában személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások, illetve
portaszolgálat folyamatos ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén
képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben
való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt,….

……………………………..
aláírás
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