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Magyarország-Budapest: Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások
2016/S 238-433601

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
AK06144
Szentkirályi utca 28.
Budapest
1088
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beliczay István
Telefon:  +36 302024830
E-mail: beliczay.istvan@ppke.hu 
Fax:  +36 13275976
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ppke.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.stockbauer.hu/eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Stockbauer Kft.
Kövér Lajos utca. 40. fsz. 1.
Budapest
1149
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Péter Balázs
Telefon:  +36 3027929202
E-mail: kozbeszerzes@stockbauer.hu 
Fax:  +36 13435521
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ppke.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Stockbauer Tanácsadó Kft.

mailto:beliczay.istvan@ppke.hu
http://www.ppke.hu
http://www.ppke.hu
http://www.stockbauer.hu/eljarasok
mailto:kozbeszerzes@stockbauer.hu
http://www.ppke.hu
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Thököly 58–60., OKISZ Irodaház Inkubátorház, I. emeleti titkárság
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ilona
Telefon:  +36 3027929202
E-mail: közbeszerzes@stockbauer.hu
Fax:  +36 13435521
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ppke.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képviselői részére hivatalos bel- és külföldi utazás
szervezése, utazási szolgáltatás nyújtása tárgyában.

II.1.2) Fő CPV-kód
63510000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képviselői részére hivatalos bel- és külföldi utazás
szervezése, utazási szolgáltatás nyújtása tárgyában.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 236 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
63512000
63516000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képviselői részére hivatalos bel- és külföldi utazás
szervezése, utazási szolgáltatás nyújtása tárgyában, nettó 236 000 000 HUF értékben, eltérés mínusz 30 %.

http://www.ppke.hu


HL/S S238
09/12/2016
433601-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3 / 9

09/12/2016 S238
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3 / 9

Bel- és külföldi utazás szervezése, utazási szolgáltatások nyújtása:
— Repülőjegyek biztosítása menetrend szerinti repülőjáratokra Megrendelő igénye szerinti célállomásokra mind
egyéni, mind csoportos utazásokhoz, mind hagyományos, mind diszkont légitársaságok járataira.
— Repülőjegy-beszerzéshez kapcsolódó további szolgáltatások.
— Bel- és külföldi szállásfoglalás.
— Bel- és külföldi vasúti menetjegyek, helyjegyek, hálókocsi- és couchette-jegyek biztosítása.
— Bel- és külföldi autóbusz menetjegyek, helyjegyek biztosítása.
— Gépjármű-bérlés külföldön.
— Teljes körű utasbiztosítás értékesítése: corporate és egyéni.
— Egyedi igények szerinti hajó- és kompjegyek foglalása.
— Kiegészítő szolgáltatások.
— Vízumügyintézés.
— Az on-line rendszer használatára történő oktatás.
Repülőjegy esetén a műszaki leírásban meghatározott követelményeket kielégítő saját elektronikus felület
biztosításával, amelyen az utasok egyedileg megtekinthetik a foglalásuk aktuális állapotát.
A részletes igényeket és követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) Műszaki Leírás fejezete
tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Repülőjegy esetén az utas számára a műszaki leírás szerinti saját elektronikus felület
biztosítása igen/nem / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szálláshelyfoglalás esetén listaárából adott kedvezmény mértéke (%-ban egész
számban meghatározva) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 136

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 236 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: NKFIH által támogatott projektek, ezen belül KTIA, TÉT, OTKA, NVKP,
VKSZ NKA által támogatott projektek EMET által támogatott projektek (NTP-HHTDK, NTP-FKT-M, EGYH-EOR)
MTA által finanszírozott.

II.2.14) További információk
Ár értékelési szempontok: (karakterkorlát miatt részletek KDban).
Normál repülőjegy (RJ) 20.
On-line RJ 20.
RJ módosítás/törlésnél a légitársaságok által alkalmazott díjazáson felüli díj 8.
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Reptéri szolgáltatás 8.
Normál szállásfoglalás 20.
On-line szállásfoglalás 20.
Autóbérlés 10.
Normál vonat autóbusz hajó kompjegy 10.
On-line vonat autóbusz hajó kompjegy 10.
Vízumügyintézés 2.
Futár bpi címre 8.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok:
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv (továbbiakban: Kbt.) 62. §
(1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az igazolási módok és rövid leírásuk:
Az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében gazdasági szereplőnek a Kbt. 81. § (3) bek. és
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „KR.”) 1. §. (1) bek. szerint az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. §
(1)-(3) bek. és a KR. 2-3. §-a szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Kbt. 69. § (5) bek.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt EEKD-ot. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő köteles az érintett szervezetek vagy
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-ot is benyújtani. A közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyike külön köteles az EEKD-ot benyújtani (KR. 3. §; Kbt. 67. § (3) bek.).
Utólagos igazolás:
— a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdések alapján felhívott ajánlattevő(k)nek a KR. 8-10. §-aiban, valamint a 12-16. §-
aiban foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania,
— az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
csak az EEKD-ot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,
— a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, csak nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, a gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.
Ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
(Nemleges nyilatkozat is kötelező) Amennyiben igen, úgy a KR. 13. §-a alapján, ajánlathoz csatolnia kell a
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cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumokban írtakra is.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt (közös
ajánlattevőt), alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya
alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a KR. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladása napját megelőző
3 lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – (utazásszervezési
szolgáltatások) árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti
év árbevételi adataival úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya –
(utazásszervezési szolgáltatások) – szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. §.
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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 (Kbt. 65. § (7) bekezdés).
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.
Ha az ajánlattevő a P1. pontja igazolására alkalmas irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás feladása napját megelőző 3 lezárt üzleti évben összesen a
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 200 000 000 HUF-ot, illetve ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából (utazásszervezési szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem éri el a 150 000 000 HUF-ot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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M1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a KR. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladása napjától
visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A KR. 22. § (1) bek. a) pont
szerinti igazolással vagy b) pont szerinti igazolással vagy nyilatkozattal kell igazolni. Az igazolás vagy
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél,
a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
A szakemberek tekintetében csatolni kell:
— a szakemberektől származó, általuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozatát,
— a képzettségüket igazoló dokumentumot.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához
szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
M3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a KR. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, műszaki felszereltség bemutatását.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bek.-ben
foglaltakra – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személykapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
(Kbt. 65. § (7) bek.). Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről az EEKD-t, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az EEKD-ban ajánlatkérő
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD IV. rész
alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását nem kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben
összesen nem rendelkezik legalább egy darab olyan, nettó 59 000 000 HUF ellenértékű utazásszervezési
szolgáltatások ellátására vonatkozó referenciával, amely folyamatosan (megszakítás nélkül) legalább 12
hónapig szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozik.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő, legalább nemzetközi utazásszervezői
szakmai minősítő vizsgával és legalább 36 hónap nemzetközi utazásszervezői szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi műszaki felszereltséget:
— legalább 1 db, a hét legalább hat napján: munkanapokon 8 órát (pl. 9:00-17:00) illetve szabadnapon legalább
4 órát (pl. 9:00-13:00) nyitva tartó budapesti ügyfélszolgálati irodával,
— 1 db online foglalási rendszerrel,
— legalább 1 db a hét minden napján 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálattal.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér mértéke a megrendelés nettó 20 %-a min. 50 000 HUF/alkalom, de max.
összesen egy megrendelésből adódóan: 200 000 HUF.
Meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelés nettó 30 %-a, de min. 200 000 HUF/alkalom.
Előleg visszafizetési biztosíték:
Ha a beszerzés EU forrásból valósul meg, a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r 119. § (1) bek. a) pontja alapján.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletei a KD-ban.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla
kézhezvételét követő 30 napon belül. A nyertes ajánlattevő a – szállítói finanszírozású EU forrásból
megvalósuló megrendelés kivételével – megrendelés teljesítése során előleget nem kérhet.
Ajánlatkérő alkalmazza az Art 36/A. §-ában foglaltakat. AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (3), (5) (6) bek.-re.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/01/2017
Helyi idő: 09:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/01/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:
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Stockbauer Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Thököly 58–60.
OKISZ Irodaház Inkubátorház, I. emeleti titkárság (Nagy Ilona).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68.
§ (1), (4) és (6) bekezdések rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a minősített ajánlattevők (továbbiakban: AT) hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A szigorúbb feltételek AF III.1.2
P1., AF III.1.3 M1. M2. M3 pontok.
2. A Kbt. 61. § (4) bek. alapján a részajánlattétel nem lehetséges, a szolgáltatás természete, egységessége ezt
nem teszi lehetővé.
3. AT-nek az ajánlati felhívásban (továbbiakban: AF) és a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban:
KD)-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
4. AK felhívja AT figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (KR) 13. §-ára.
5. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – nyertes visszalépése esetén – a Kbt. 131. § (4) bek.
szerint jár el. A szerződéskötés tervezett időpontja: lsd KD.
6. A KD-t az AK a Kbt. 39. § (1) bek. szerint – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – korlátlanul
és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pontjában megadott elérhetőségen, elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az AF feladásának napjától. A KD elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi
határidő lejártáig.
A Kbt. 57. § (2) szerint az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a KD-t legalább egy AT vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével
a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot elektronikus úton – figyelemmel a
Kbt. 41. § (4) bek.-re – a kozbeszerzes@stockbauer.hu  címre vagy a +36/1/3435521 fax számra kell küldeni.
7. Ajánlathoz csatolandó továbbá a KD szerint:
— Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint.
— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint, eredeti példányban (Kbt. 47. § (2) bek.), valamint a Kbt. 66. § (4)
bek., Kbt. 66. § (6) bek., Kbt. 65. § (7) bek. szerint.
— AT (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek) által kitöltött EEKD.
— Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti
aláírás-mintája, aki(k) az ajánlatot, vagy annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági
szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.
— Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása.
— Közös ATk megállapodása a Kbt.35.§ és a KD szerint.
8. Az eljárás nyelve a magyar részletek KD-ban. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell
megadni. Az átszámítás: lásd a KD-t.

mailto:kozbeszerzes@stockbauer.hu
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9. AK a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt.71.§ alapján, a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozással nem él.
10. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. Értékelés módszere:
A ponthatár: 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb.
Értékelés a Közbeszerzések Hatóság KÉ. 2012. évi 61. szám 1.6.2012-i útmutatója szerint
— az 1.-11. értékelési részszempontoknál fordított arányosítás,
— a 13. értékelési részszempontnál egyenes arányosítás,
— a 12. értékelési szempontnál pontozás „igen” válasznál 10 pontot kap, „nem” válasznál 1 pontot kap AT.
Részletek a KD-ban.
12. AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint.
13. AK előírja, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezzen a 213/1996. (XII.23.) Korm.r
szerint vagyoni biztosítékkal.
14. Az AF-ben, és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a KR. irányadó. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. alkalmazandó.
15. FAKSZ: dr Kovács Péter Balázs (00323).
16. Eljárást AK a Kbt. 105 § (1) bek. a) pont szerint folytatja le.
17. AK jelzi, a IV.2.6) pont kapcsán, hogy az ajánlati kötöttség 30 nap.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

