Tisztelt Pályázó!

Tárgy: ajánlattételi felhívás

Tisztelt Ügyvezető Úrhölgy / Úr !

A Thália Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.) – a
továbbiakban ajánlatkérő nyílt pályázatot ír ki a Budapest Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában, a Thália Színház Nonprofit Kft. használatában lévő, 1065 Budapest, Nagymező
u. 22-24. szám alatti Thália Színház nézőtereinek és ruhatárainak üzemeltetésére.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jelen ajánlattételi felhívás nem minősül a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. Törvény szerinti közbeszerzési eljárásnak, tehát jelen eljárásban nem
alkalmazhatóak a Kbt. előírásai.
Budapest, 2018. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Kálomista Gábor
ügyvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A
THÁLIA NÉZŐTEREINEK ÉS RUHATÁRAINAK
ÜZEMELTETÉSÉRE

2018. szeptember 5.

kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft.
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.
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Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Thália Színház Nonprofit Kft.
Levelezési címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24
Ajánlatérő képviselője: Kálomista Gábor ügyvezető
Kapcsolattartó: Csécs Tamás gazdasági igazgató (e-mail: csecs.tamas@thalia.hu)
1.

Az ajánlatkérés tárgya
A Thália Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24) – a
továbbiakban ajánlatkérő - pályázatot ír ki a Budapest Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában, a Thália Színház Nonprofit Kft. használatában lévő, 1065 Budapest,
Nagymező u. 22-24. szám alatti Thália Színház nézőtereinek és ruhatárainak
üzemeltetésére, 2018. október 01. - 2018. június 15-ig terjedő időszakra. (Színpadok:
Nagyszínpad(~250 ea.), Arizona stúdió(~150 ea.) )
Továbbá a Thália télikert nézőtéri szolgálatra , 2018. december 1.-től 2019. június 15.-ig
terjedő időszakra (Színpad: Thália Télikert/előadás(~100 ea.)), valamint egyedi
rendezvényenként egyedi megrendelésre történő üzemeltetési ajánlat kérése. (Ft/fő/óra)

2.

Részvételi feltételek

2.1. Kizáró okok
A pályázat során nem lehet ajánlattevő, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
f) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
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g) az ajánlatkérővel szemben fennálló bármilyen jellegű fizetési kötelezettségének nem
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
2.2. A Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állásáról a pályázónak legalább teljes bizonyító erejű
magánokirati formában tett nyilatkozatban nyilatkoznia kell. (A nyilatkozatminta
mellékelten csatolva)
2.3. Alkalmassági feltételek
Az ajánlatkérő alkalmatlannak tekinti és alkalmatlannak minősíti azt a pályázót:
a) akinek a felhívás megküldését megelőző egy évben bármely pénzforgalmi számláján
volt 60 napot meghaladó sorban álló tétel, vagy amennyiben hitel visszafizetési
kötelezettségét nem, vagy nem szerződés szerűen teljesíti,
b) akinek a tárgyévet megelőző 3 év számviteli beszámolója alapján az adózás előtti
eredménye egynél több évben negatív előjelű volt,
c) aki az elmúlt három év összességében nem rendelkezik legalább:
•

egy darab nézőtér és ruhatár üzemeltetésére vonatkozó referenciával, vagy

•

egy fő olyan vezető megbízatású személlyel, aki rendelkezik legalább
középfokú végzettséggel és egy éves ruhatár üzemeltetési tapasztalattal.

d) aki nem nyújt be Üzemeltetési koncepciót.
2.4. Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolása
a) a 2.3.a) pont tekintetében: a pályázó valamennyi pénzforgalmi számláját vezető
pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 30
napnál nem régebbi legalább egyszerű másolati nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy
az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző egy évben az adott számlákon volt-e
sorban álló tétel. A pénzügyi intézmény nyilatkozatának tartalmaznia kell
nyilatkozatot arra vonatkozóan is, hogy mióta vezeti a hitelintézet az adott számlá(i)t,
az ajánlattevőnek van-e hitelkapcsolata a számlavezetővel, valamint hitelkapcsolat
esetén a hitel visszafizetési kötelezettség minősítésére vonatkozó nyilatkozatot is
tartalmaznia kell a dokumentumoknak.
b) a 2.3.b) pont tekintetében: tárgyévet megelőző lezárt két üzleti év számviteli
beszámolójának egyszerű másolatával
c) a 2.3. c) pont tekintetében: értelemszerűen a referencia igazolás egyszerű másolati
példányának benyújtásával vagy a megajánlott személy rendelkezésre állását igazoló
nyilatkozattal és a megajánlott személy saját kezű aláírásával hitelesített önéletrajzával
és a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatával
d) a 2.3 d) pont tekintetében: az Üzemeltetési koncepció leírásával
e) a 2.3. e) pont tekintetében: a szerződéstervezet benyújtásával.
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3.

Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni
Az eljárás során tárgyalni nem lehet, azaz az ajánlatkérő a benyújtott pályázatok alapján
dönt a pályázat eredményéről.

4.

Az ajánlat benyújtásának határideje és módja
Az egyszerűbb összehasonlítás érdekében pályázótól a pályázat kiírója nem várja el
egyedi pályázati anyagok elkészítését. Az ajánlatokat a mellékelt Ajánlati lap nyomtatott
kitöltésével 3 példányban kérjük leadni a Thália Színház Gazdasági osztályára
(munkanap 10-16 óra között) vagy postai úton eljuttatni a 1065 Budapest, Nagymező u.
22-24. címre.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 24. 12.00 óra.
Az Ajánlatkérő a pályázatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a fent
meghatározott határidő lejártáig a meghatározott címére beérkezik.
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következőket kell
feltüntetni:
-

az Ajánlatkérő nevét és címét;
a pályázó nevét és címét;
a pályázat tárgyát;
az ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlattételi felhívásban meghatározott
időpontig) NEM BONTHATÓ FEL.

Az Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételét kizárja.
Az ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a szerződés teljesítése érdekében
alvállalkozó igénybevételére jogosultak.
5.

Közös ajánlattétel
Ajánlattételnél pályázat kiírója lehetővé teszi a közös ajánlattételt, de ebben az esetben
az ajánlat mellékleteként elvárja a közös együttműködés szerződéseinek csatolását.

6.

A pályázat költségei

6.1. A pályázat elkészítésével és benyújtásával, és az eljárásban történő részvétellel
kapcsolatos összes költséget magának a pályázónak kell viselnie.
6.2. A pályázónak nincs joga semmilyen a felhívásban kifejezetten megadott jogcímen kívüli,
más - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. Az eljárás eredményes vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
6.3. Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítéséért sem a nyertes
pályázónak, sem másoknak nem fizet.
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7.

Az eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére 2018. szeptember 26-án 16 óra.
Szerződéskötés

8.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. szeptember 28.
9.

Jogfenntartás
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően az
ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető !

10.

Egyéb rendelkezések
Az ajánlatkérő jelen felhívással egyidejűleg elektronikus formában megküldi a pályázó
részére a pályázati felhívást, a szerződéstervezetet és a nyilatkozatmintát a kizáró okok
fenn nem állására.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket
a szerződés tervezet szabályozza.

11.

A pályázat elbírálásának elve

11.1. A pályázat elbírálásának értékelési elve: “összeségében legelőnyösebb ajánlat elve”
11.2. Az értékelésre kerülő résszempontok
szempont

pontszám

nézőtéri-ruhatári szolgáltatás díja (Ft+Áfa/hó)

80

egyedi rendezvény díja (Ft+Áfa/fő/óra)

10

Thália télikert üzemeltetés díja (Ft+Áfa/előadás)

10

1.
11.3. A pontszámok 1-100-ig terjednek. Az értékelést a felülről történő arányosítás elvével
végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a
többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.
11.4. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
A “nézőtéri-ruhatári szolgáltatás díja (Ft+Áfa/hó)” a “ Thália télikert üzemeltetés díja
(Ft+Áfa/előadás) és egyedi rendezvény díja (Ft+Áfa/fő/óra)” részszempont esetében:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:
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P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így keletkezett
legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő ajánlata minősül a legkedvezőbbnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig
történik a kerekítés.
11.5. Az értékelési szempontokkal kapcsolatos általános információk
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós ajánlatot tenni, mert
az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes
ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja
kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő opciós megajánlás esetén az egész ajánlatot
érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja.
Az Ajánlatkérő opciós ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, ahol az Ajánlattevő bármilyen
feltételhez, jogszabályi megfelelőséghez vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz,
kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek
döntéseit.
Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes, ajándék
megajánlását tartalmazza.
Nyertesség esetén tehát az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés
részévé válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelynek megajánlása(i) vagy a
megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik.
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes bírálati szempontokra tett
megajánlásaik során az alábbiakat fokozottan szíveskedjenek figyelembe venni:
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. hatósági eljárási díjak, VÁM, különböző díjak és
illetékek, adók stb.
Az Ajánlattevő csak magyar forintban (Ft) tehet ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is
csak ez lehet.
Az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie,
vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
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Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napos fizetési határidővel átutalással
történik a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésének megfelelően.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy mind a “nézőtéri-ruhatári szolgáltatás díja
(Ft+Áfa/hó)” mind pedig az “egyedi üzemeltetés díja (Ft+Áfa/Thália télikert/előadás)”
értékelési részszempont tekintetében a számára legelőnyösebbnek (legkedvezőbbnek) a
legalacsonyabb megajánlott értéket tekinti.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ezen értékelési szempont tekintetében arra
kell ajánlatot tenni, hogy az ajánlattevő a Thália Télikertben a nézőtéri szolgáltatásokat
együttesen egyedi megrendelés alapján esetenként és színpadonként milyen összegű
szolgáltatási díj ellenében vállalja teljesíteni.

8

AJÁNLATI LAP
Ajánlatadó adatai:
Ajánlatadó cégneve
Ajánlatadó székhelye
Ajánlatadó levelezési címe
Ajánlatadó képviselője
Képviselő telefonszáma
Képviselő email címe

Az ajánlat értékelésre kerülő szempontjai:
nézőtéri-ruhatári szolgáltatás díja (Ft+Áfa/hó)
egyedi üzemeltetés díja (Ft+Áfa/színpad/előadás)

Budapest 2018. ....................................................

Cégszerű aláírás

p.h.
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Alulírott ………………kijelentem, hogy az ajánlattevő ……………. társaság megfelel a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv) 3 .§ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott, átlátható szervezetekre vonatkozó feltételeknek, ennek megfelelően:


a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,



az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,



nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,



a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 százalékos
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Budapest, ……………………………..

________________
nyilatkozattevő
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NYILATKOZAT
THÁLIA NÉZŐTEREINEK ÉS RUHATÁRAINAK
ÜZEMELTETÉSÉRE
tárgyú
pályázati felhíváshoz

A ........................ (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: ..........................) pályázó
alulírott képviselője .................... jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy szerződés
teljesítéséért az alábbi személyek felelnek:

név

beosztás

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

........................
cégszerű aláírás
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ÖNÉLETRAJZ
THÁLIA NÉZŐTEREINEK ÉS RUHATÁRAINAK
ÜZEMELTETÉSÉRE
tárgyú
pályázati felhíváshoz
szakmai önéletrajzról és rendelkezésre állásról
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése
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KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése,
időpontjai (-tól, -ig)

Ellátott funkciók, feladatok és beosztások
ismertetése

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

Szakmai testületi tagság:
Egyéb képességek:
Szakértelem:

Kelt, ………………

………………………….
saját kezű aláírás
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