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Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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Szolgáltatás megrendelés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Nyílt
2013.02.18.
2272/2013
64200000-8;64212000-5
Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.
2013.03.08.

Közjogi szervezet
Szabadidő, kultúra és vallás

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Nagymező utca 22-24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csécs Tamás
Telefon: +361-312-4236
E-mail: csecs.tamas@thalia.hu
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Fax: +361-311-8018
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.thalia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 5
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
165 db +15 % GSM mobilkészüléken keresztül országos, nemzetközi és roaming távközlési
szolgáltatás nyújtása, továbbá saját hálózatba, illetve partnerszolgáltatók közreműködésével más
közcélú mobil rádiótelefon hálózatokba agy közcélú távbeszélő hálózatokba és vezetékes
állomásról indított hívások továbbítására vonatkozó szolgáltatási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
64200000-8

További tárgyak:

64212000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
országos, nemzetközi és roaming távközlési szolgáltatás 165 db +15 % készüléken keresztül.
A meglévő állapot leírását és az egyéb feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
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(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő
a) hibás és késedelmes teljesítés esetén
a1.) a szolgáltatás megkezdés késedelme bekövetkezésekor, valamint az előfizetői szerződés
megszűnése kapcsán előírt adatszolgáltatási kötelezettség késedelme esetére 30.000,- Ft/nap
összegű kötbért köt ki;
a2) a szolgáltatás 24 hónapos időtartama alatt az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések
részletes szabályairól szóló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 6/2011. (X. 6.) NMHH
rendeletének 9. §-ában meghatározott összegű kötbért ír elő.
b) a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényeinek biztosítékaként a szolgáltatási szerződés fix,
havi díjtételei alapján számított, a szolgáltatás teljes időtartamára (24 hó) eső nettó szerződéses
díj, mint ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ír elő a Kbt. 126. § (2)
és (4) bekezdése figyelembevétele mellett.
A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az ajánlattevő választása
szerint, teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A fizetés az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést
követően havonta kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel
átutalással történik a Kbt. 130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyes kapcsolatok díjaira külön-külön kérjen számlát.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a - Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 75. §
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1)
bekezdése, valamint a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)
kormányrendelet - továbbiakban: Korm. rend. - 12. §-a alapján. A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc)
alpontját a Korm. rend 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolni. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Korm. rend. 10. § szerint kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.: Az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az előző három év közbeszerzés tárgyából (mobil
távközlési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bek. c) pont)
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (mobil távközlési szolgáltatás)
származó árbevétele az előző három év átlagában nem éri el a nettó 10.000.000,- Ft összeget.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon alkalmassági követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Az ajánlattevő mutassa be a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (3) bek. a) pont
meghatározottak alapján, az előző három évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásait.
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A bemutatott referenciákat a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 16 § (5) bekezdésének megfelelően
támassza alá. Ennek megfelelően ajánlattevő a becsatolt referenciákkal kapcsolatban a
referencialevélben és/vagy nyilatkozatban adja meg a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél
nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, tartalmát, az előfizetések számát, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Kérjük, hogy a
referencialevélben és/vagy nyilatkozatban jelölje meg a felvilágosítást adó személy nevét,
beosztását és telefonszámát. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak
megfelelő számú referenciákra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan a ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három év összességében legalább egy
mobil távközlési referenciával, amely esetében a mobil előfizetések száma a 100 db előfizetést
eléri.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
7

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Egymásközti ingyenes másodperc alapú
számlázású 100 %-ban lebeszélhető havi
alapdíj mértéke (nettó Ft/hó/SIM)
Telenor belföldi mobil hálózatba irányuló
hívások percdíja minden időszakban (nettó
Ft/perc)
Magyar Telekom belföldi mobil hálózatba
irányuló hívások percdíja minden
időszakban (nettó Ft/perc)
Vodafone belföldi mobil hálózatba irányuló
hívások percdíja minden időszakban (nettó
Ft/perc)
Belföldi vezetékes hálózatba irányuló
hívások percdíja minden időszakban (nettó
Ft/perc)

Súlyszám
50

10

10

10

10

Havi minimum 50 db ingyenes SMS feletti
további ingyenes SMS-es száma (db/hó)

5

8

Havi minimum 5GB ingyenes adatforgalom
feletti további ingyenes adatforgalom
(GB/hó)
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/03/08 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/03/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/03/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda - 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.
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Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele és ennek igazolása az ajánlatban az eljárásban való részvétel és az
érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció az ajánlatkérő nevében eljáróval történt egyeztetés
alapján munkanapokon 9.00–15.00 óráig (péntekenként 13.00 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának a napján 10.00 óráig) vehető át személyesen, illetőleg postai úton is megigényelhető és
kérhető postai úton történő megküldése. A dokumentáció másra nem ruházható át. Az ajánlati
dokumentáció megigénylésének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon
(06/1/354-1384) történő megküldése az ajánlatkérő részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő
cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és faxszámát, e-mail
címét, továbbá postai megkérés esetén postacímet.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
felülről történő arányosítás módszere, azaz az adott bírálati szempontra tett a dokumentációban
meghatározottak szerint legkedvezőbb megajánlás kapja a legmagasabb pontot, míg a többi ehhez
képest arányosan kevesebbet.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
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Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlattevő tegyen nyilatkozatot a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
2. Az ajánlattevő tegyen nyilatkozatot a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára (nemleges
nyilatkozatot is), továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdésére, valamint adott esetben az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére vonatkozóan az
55.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
3. Az ajánlatokat a Kbt. 61. § (1) bekezdésében és az ajánlattételi dokumentációban
meghatározottak szerint kell benyújtani.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőknek a képviseletre jogosult személytől származó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő okiratokkal igazolt számlavezető
pénzintézeteken kívül más hitelintézetnél számlát nem vezet.
5. Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a
ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az
ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak.
6. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § megfelelően, de a 67. § (7) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel teljes körűen biztosítja.
7. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevőnek az irányadó szabályok szerinti (cég)okmánynak,
(minimálisan a cégkivonat adatait értelemszerűen tartalmazó) az ajánlat igazolt benyújtásától
számított 30 napnál nem régebbi egyszerű másolati formában történő becsatolását – amennyiben a
Céginformációs Szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető, a cégjegyzékben szereplés tényét
igazoló adatok a felhívás megküldését megelőző három hónapnál régebbi hatályúak. A cégadatok
tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő csatolja a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást a legitimáció vizsgálata céljából.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők mindegyike csatoljon aláírási címpéldányt, a
cégjegyzésre és a szerződés aláírására jogosult személytől, (egyszerű másolati példányban).
Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben az ajánlattevő esetében (együttes ajánlattevők
esetében) az ajánlatot jegyző, és /vagy a szerződés aláírására jogosult személy nem a cégjegyzésre
jogosult személy, akkor Ajánlattevő csatolja az ezen személy(ek) részére adott, meghatalmazást,
hogy az ajánlatot aláírhatja.
9. Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontjában az „előző három év”
alatt, a jelen felhívás megküldésétől számított három évet érti.
10. Amennyiben az ajánlattevő jelen felhívás III.2.3. pontjában a műszaki szakmai alkalmasság
körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi
teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amelyben a konzorciumi tag
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szerződésben való részvételének saját hányada meghaladja a 30 %-ot (kérjük nyilatkozataikat
ennek figyelembevételével tegyék meg, a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják
meg a saját teljesítés mértékét %-ban műszaki alkalmasság megítéléséhez).
11. Az ajánlattevőknek a Kbt. 45. §-a alapján - figyelemmel a Kbt. 122. § (5) bekezdésében
foglaltakra - lehetőségük van a Kbt.-ben meghatározott módon kiegészítő tájékoztatás kérésére.
12. Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készített, amely átvehető az A melléklet II. pontban
meghatározott címen, munkanapokon 9.00–15.00 óráig (péntekenként 13.00 óráig), az ajánlattételi
határidő lejártának napján 10.00 óráig. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele, a dokumentáció másra nem átruházható. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot,
elegendő, ha egyikük veszi át az ajánlati dokumentációt.
13. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 58. § (4) bekezdésében foglaltakat.
14. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00–15.00
óráig (péntekenként 13:00 óráig) lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal,
hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 10.00 óráig be kell érkeznie. Az
ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat
beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
15. A Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a
következő legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentációban előírt valamennyi
nyilatkozatot, iratot..
17. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni,köteles meg jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt.
55. § (6) bekezdésében foglalt esetekben támaszkodhat.
18. Az ajánlattevő csatoljon összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot arról, hogy az
alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel (dokumentummal) felel meg a
dokumentációban meghatározott táblázat szerint.
19. Az írásbeli összegzés megküldésének tervezett időpontja 2013/03/22 napja 10:00 óra
20. A nyertes ajánlattevő köteles vállalni az ajánlatkérő nevében eljáró felé a megajánlott nettó
ajánlati ára 1%-nak megfelelő összegű szerződéskötési díj megfizetését, amely vállalására az
ajánlatban kötelesek szerepeltetni a dokumentáció mellékletét képező engedményezési
nyilatkozatot.
21. A szerződéskötés tervezett időpontja 2013/04/03 napja
22. A jelen eljárásban feltüntetett időpontok a közép-európai idő (CET) szerint értelmezendőek.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/02/13 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
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I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím: Amerikai út 71/b
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Sütő László ügyvéd
Telefon: 0613541383
E-mail: suto.laszlo@drsuto.hu
Fax: 0613541384
Internetcím (URL): www.drsuto.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím: Amerikai út 71/b
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Sütő László ügyvéd
Telefon: 0613541383
E-mail: suto.laszlo@drsuto.hu
Fax: 0613541384
Internetcím (URL): www.drsuto.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
Postai cím: Amerikai út 71/b
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Sütő László ügyvéd
Telefon: 0613541383
E-mail: suto.laszlo@drsuto.hu
Fax: 0613541384
Internetcím (URL): www.drsuto.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
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Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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