
2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Ajánlati/részvételi felhívás 

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: VIMOSZ Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége Nemzeti azonosítószám: 2 

AK24970 

Postai cím: Kuny Domokos utca 13-15. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1012 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Böröcz Lajos  Telefon: +36-12025457 

E-mail: info@vimosz.org Fax: 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.vimosz.org 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.vimosz.org 

I.2) Közös közbeszerzés 

� A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
� Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
� Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 
� Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
� Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 
� A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

� A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

www.vimosz.org 
� A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 
� a fent említett cím 
� másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
� elektronikus úton: (URL) 
� a fent említett címre 
� a következő címre: (adjon meg másik címet) 



� Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen 
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

� Központi szintű 
� Regionális/helyi szintű 
� Közjogi szervezet 

� Közszolgáltató 

� Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 
� Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

� Általános közszolgáltatások 
� Honvédelem 
� Közrend és biztonság 
� Környezetvédelem 
� Gazdasági és pénzügyek 
� Egészségügy 

� Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
� Szociális védelem 
� Szabadidő, kultúra és vallás 
� Oktatás 

�Egyéb tevékenység: Szakszervezeti tevékenység 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

� Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
� Villamos energia 
� Földgáz és kőolaj kitermelése 
� Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
� Víz 
� Postai szolgáltatások 

� Vasúti szolgáltatások 
� Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 
� Kikötői tevékenységek 
� Repülőtéri tevékenységek 
� Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Szolgáltatások beszerzése a „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” 
projekt keretében 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 73 22 00 00-0 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

         További CPV-kódok : 79 82 10 00-5 
                                              79 34 20 00-3 
                                              79 95 20 00-2 
                                              79 34 00 00-9 
                                              39 16 22 00-7 

II.1.3) A szerződés típusa � Építési beruházás � Árubeszerzés � Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

- munkaadói kézikönyv elkészítése, 
- munkavédelmi képviselők tananyagának elkészítése, 
- munkaadói kézikönyv és munkavédelmi képviselők tananyagának, plakátok nyomdai munkái, 
- munkaadói kézikönyv és munkavédelmi képviselők tananyagának digitális ismeretterjesztés, 
- rendezvény szervezés, 
- videó ismeretterjesztő és PR kampány, 
- minőségbiztosítás. 

II.1.5) Becsült érték: 2 1 Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 



II.1.6) Részekre bontás 
� Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók 12 

� valamennyi részre � legfeljebb a következő számú részre: [ ] � csak egy részre 
� Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
� Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  
� Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Munkaadói kézikönyv elkészítése Rész száma: 21 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 3 9 . 1 6 . 2 2 . 0 0 - 7 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: Budapest 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Turizmus-vendéglátás ágazat munkavédelmi specialitásait tartalmazó munkaadói kézikönyv 
megírása, illusztráció és 5 éves karbantartás 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

� Minőségi szempont – Megnevezés:  

- vállalt határidő, szerződéskötéstől számított hetek száma (hét), maximum 6 hét / Súlyszám: 1 2 20 20 % 
      - rendelkezik ötcsillagos szállodánál igazolt referenciával az elmúlt 3 évben (2014 - 2016) (igen/nem) / Súlyszám: 1 2 20 30 % 
      - az ajánlatadáskor, igazoltan ellátja-e legalább kettő Budapesten kívüli szálloda munkavédelmi feladatát (igen/nem) / Súlyszám: 1 2 

20 20 %  
� Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 
� Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 30 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 42 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.  

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 



II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Munkavédelmi képviselők tananyagának elkészítése Rész száma: 22 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 3 9 . 1 6 . 2 2 . 0 0 - 7 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: Budapest 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Turizmus-vendéglátás ágazat munkavédelmi specialitásait tartalmazó munkavédelmi képviselők 
tananyagának megírása, illusztráció 5 éves karbantartás igényes PTP (digitális oktatási segédanyag) 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

� Minőségi szempont – Megnevezés:  

- az ajánlatadást megelőző öt évben, igazoltan végez-e tíznél több cég számára munkavédelmi oktatást (igen/nem) / Súlyszám: 1 2 20 
30 % 

      - az ajánlatadáskor résztvesz az Országos Munkavédelmi Bizottság munkájában (igen/nem) / Súlyszám: 1 2 20 20 % 

� Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 
� Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 50 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 42 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ]  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.  



II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Munkaadói kézikönyv és munkavédelmi képviselők tananyagának, plakátok 
nyomdai munkái 

Rész száma: 23 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 7 9 . 8 2 . 1 0 . 0 0 - 5  Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: Budapest 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

- Munkaadói kézikönyv (600 pld) nyomdai előkészítés és nyomdai munkái 
- Munkavédelmi képviselők tananyagának (300 pld) nyomdai előkészítés és nyomdai munkái 
- 4 db plakát nyomdai előkészítés és nyomdai munkái 
- 100 fős rendezvény meghívójának nyomdai előkészítés és nyomdai munkái 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

� Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 
� Költség szempont – Megnevezés:  Vállalt határidő, szerződéskötéstől számított hetek száma (hét), maximum 2 hét / Súlyszám: 1 

2 20 30 % 

� Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 70 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 14 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 



A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ]  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont. 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Munkaadói kézikönyv és munkavédelmi képviselők tananyagának digitális 
ismeretterjesztése 

Rész száma: 24 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 7 9 . 3 4 . 2 0 . 0 0 - 3   Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU  A teljesítés helye: Magyarország 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Turizmus-vendéglátás ágazat munkavédelmi specialitásait tartalmazó munkaadói kézikönyv és 
munkavédelmi képviselők tananyagának digitalizálása és digitális ismeretterjesztés célzottan az ágazat munkaadói, munkavállalói és 
vállalkozásai felé 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

� Minőségi szempont – Megnevezés:  

- az ajánlatadást megelőző évben , országos jelentőségű vendéglátó szakmai rendezvényeken való részvétel kiadványainak 
terjesztésével,  (alkalom)  (minimum kettő, maximum 10 alkalom) / Súlyszám: 1 2 20 60 % 

� Költség szempont – Megnevezés:  

� Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 40 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: 10 vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 



A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ]  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.  

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Rendezvényszervezés Rész száma: 25 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 7 7 9 . 9 5 . 2 0 . 0 0  - 2  Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU333  A teljesítés helye: Szeged 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db 100 fős tájékoztató rendezvény szegedi Munkaadók és Munkavállalók részére 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

� Minőségi szempont – Megnevezés:  

- Budapesten kívül végzett 50 – 100 fő közötti egynapos rendezvény az ajánlati felhívás dátumát megelőző 3 évben (db/év) (a 
legmagasabb darabszámú év adatát kell megadni) / Súlyszám: 1 2 20 40 % 

 - Végez-e külföldiek beutaztatásával vidéki rendezvényszervezést (igen/nem) / Súlyszám: 1 2 20 20 % 
� Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 
� Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 40 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  



Időtartam hónapban: 9 vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ]  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.  

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Videó ismeretterjesztő és PR kampány Rész száma: 26 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 7 9 . 3 4 . 0 0 . 0 0 – 9   Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU  A teljesítés helye: Magyarország 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

A pályázatos programmal kapcsolatos videó ismeretterjesztő és PR kampány előkészítése és lebonyolítása 

A projekt tevékenységeinek  megismertetéséhez, terjesztéséhez kapcsolódó marketing kommunikáció az online és az offline médiumok 
felhasználásával. 

Videók, szóróanyagok eljuttatása célcsoporthoz. 

A projekt népszerűsítése és pozitív értékeinek bemutatása  érdekében folytatott figyelem felhívó kampány a teljes megvalósítási 
időszakon (12 hónap) keresztül a turizmus-vendéglátás munkaadói és vállalkozásai számára. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

� Minőségi szempont – Megnevezés:  

      -  vállalkozások PR tevékenységének kezelése az ajánlati felhívás dátumát megelőző 2 évben (megbízó db/év), (a legmagasabb 
darabszámú év adatát kell megadni) / Súlyszám: 1 2 20 30 % 

      -  vállalkozások PR tevékenységének kezelése az ajánlati felhívás dátumát megelőző 2 évben (kampány db/év), (a legmagasabb 
darabszámú év adatát kell megadni) / Súlyszám: 1 2 20 30 % 



� Költség szempont – Megnevezés:  

� Ár szempont – Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 40 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: 10 vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ]  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.  

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Minőségbiztosítás Rész száma: 27 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 
Fő CPV-kód: 1 7 3 . 2 2 . 0 0 . 0 0 - 0    Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]  

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU  A teljesítés helye: Magyarország 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A projekt tevékenységeinek folyamatos kontrollja 12 hónapon keresztül, szükség esetén 
beavatkozás, és változtatás.  

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (C táblák, sajtóközlemény, fotó, térkép). 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 



� Minőségi szempont – Megnevezés:  

- Valamelyik Operatív Program (OP) által támogatott projekt keretében végzett minőségbiztosítási vagy ezzel egyenértékű 
projektmenedzsment szolgáltatás az ajánlati felhívás dátumát megelőző 2 évben (szolgáltatás db/év) (a legmagasabb darabszámú év 
adatát kell megadni) / Súlyszám: 1 2 20 50 % 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

� Ár szempont - Megnevezés: egyösszegű vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 21 50 % 

II.2.6) Becsült érték: 2 
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  
Időtartam hónapban: 10 vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen � nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 2 [ ]  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont.  

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen � nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen � nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
� Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos � igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.4-16 

II.2.13) További információ  A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, ha a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll.  
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az 
EEKD formanyomtatvány benyújtásával a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4.§-nak megfelelően igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában 
említett kizáró okok hiányát. Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kbt. 62. §-a tekintetében 321/2015 (X.30.) Kormány rendelet 
8.§-ban meghatározott igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat benyújtásával köteles igazolni a kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő 



hivatkozik a 321/2015 (X.30.) Kormány rendelet 1-16.§-ra. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

P1.): Részvételre jelentkező köteles az eljárást megindító 
felhívás dátumától visszafelé számított 2 évre vonatkozó, saját 
vagy jogelődje vonatkozásában számlavezető 
pénzintézetétől/pénzintézeteitől, valamennyi bankszámlája 
vonatkozásában, nyilatkozatot becsatolni a P-1 alkalmassági 
feltételnek való megfelelés igazolására;  

Az igazolásban egyértelműen kell szerepeljen részvételre 
jelentkező gazdasági társaság 
- megnevezése, 
- adószáma vagy cégnyilvántartási száma, 
- bankszámla száma/i, 
- mióta vezeti számláját az adott pénzintézetnél, 
- az alkalmassággal kapcsolatos adatok. 
• Ajánlatkérő, a „sorbaállás” kifejezés alatt az a 2009. évi 
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. 
• Ha a részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás 
dátumától visszafelé számított 2 évre vonatkozó, saját vagy 
jogelődje vonatkozásában azért nem rendelkezik a teljes 
időszakra, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a tört évre szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. (321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 19. § (2) 
bekezdése) 
• A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a 
pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ 
(6)  - (8) bekezdések szerint, bármely más szervezet kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet.  

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre 
jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének az időtartama alatt. 

� Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

P1.): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító 
felhívás dátumától visszafelé számított 2 évre vonatkozó valamelyik 
bankszámláján 20 napot meghaladó sorbaállás történt. 

                                            
Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők 
együttesen nem felelhetnek meg, illetve azon követelményeknek, 
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 65. 
(6) bekezdés) 

III.1.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 
321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 21. § (3) bekezdés és 25.§ 
alapján a jelentkezéséhez csatolnia kell - cégszerűen aláírt 
nyilatkozatát - az M1); M2) pontokban meghatározottakról - 
figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A nyilatkozatnak olyan 
részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági 
feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
A jelen pont szerinti alkalmassági feltételek esetében rögzített 
igazolás benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. 
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő 
a cégszerűen aláírt nyilatkozat kitöltésével igazolja a jelen 
felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való 
megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás 
esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés 
esetén a közös részvételre jelentkezők együttesen is 
megfelelhetnek a III.1.3. M1); M2) pontokban 
meghatározottaknak. 

M1.) A felhívás megküldését megelőző 3 évben a legjelentősebb  
- 1.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 
Alkalmatlan a részvételre jelentkező valamennyi rész tekintetében, 
ha nem rendelkezik 
M1.) esetében a felhívás megküldését megelőző 3 évben összesen  
- 1.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább évi 
2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 900.000, HUF összegű. Az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 
együttesen is teljesíthető. 
- 2.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább évi 
2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 1.500.000, HUF összegű. 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 
együttesen is teljesíthető. 
- 3.-as rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább 
évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 800.000, HUF összegű. Az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 
együttesen is teljesíthető. 
- 4.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább évi 
2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 2.000.000, HUF összegű. 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 



legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 900.000, 
HUF összegű, 
- 2.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó 
legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 1.500.000, 
HUF összegű, 
- 3.-as rész esetében a tevékenység végzéséből származó 
legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 800.000, 
HUF összegű, 
- 4.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó 
legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 2.000.000, 
HUF összegű, 
- 5.-ös rész esetében a tevékenység végzéséből származó 
legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 900.000, 
HUF összegű, 
- 6.-os rész esetében a tevékenység végzéséből származó 
legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 2.000.000, 
HUF összegű, 
- 7.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó 
legalább évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, 
melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 1.800.000, 
HUF összegű  
tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése,. 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő 
adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél 
megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az 
ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. [321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 21. § (3) bekezdés a) 
pont és 22. § (1)-(2) bekezdés] 
M2) Azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, 
képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a 
szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó az M2) pont 
szerinti szakemberek releváns végzettségeit igazoló okmány 
egyszerű másolati példánya, valamint a szakmai tapasztalatra 
vonatkozó nyilatkozat, valamint az aláírt szakmai önéletrajzuk. A 
szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának 
benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt 
szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk 
tekintetében. Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy 
mely szakembert mely pozícióra jelöli. [321/2015. (X. 30.) 
Kormány rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. 

együttesen is teljesíthető. 
- 5.-ös rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább 
évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 900.000, HUF összegű. Az 
alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 
együttesen is teljesíthető. 
- 6.-os rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább 
évi 2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 2.000.000, HUF összegű. 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 
együttesen is teljesíthető. 
- 7.-es rész esetében a tevékenység végzéséből származó legalább évi 
2 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 1.800.000, HUF összegű. 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel 
együttesen is teljesíthető. 
 
M2.) esetében részenként legalább 1 fő releváns - 1.-es rész esetében 
releváns, tűzvédelmi előadó/munkavédelmi legalább középfokú 
(technikus) végzettségű,  
- 2.-es rész esetében elkészítése általános rész esetében releváns, 
munkavédelmi szakmérnök végzettségű, és 
- a 2.-es rész speciális része esetében releváns, munkavédelmi 
legalább középfokú (technikus) szakképesítés/Tűzvédelmi felsőfokú 
végzettségű,  
szakemberrel rendelkeznek.  
Több részre benyújtott részvételre jelentkezés esetén az érintett 
részvételre jelentkezések száma szerint összesítve kell az egy - egy 
szakembert biztosítani.  

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, 
ennek indokolása: 2 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 
� A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
� A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
� A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást előleg és végszámla formában fizeti meg ajánlattevő részére. 

Az ellenszolgáltatás kifizetésére a teljesítés elfogadásáról kiállított, ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően az 
ÁFA tv-nek és a 272/2014 Kormány rendeletnek megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően 30 napon belül kerül sor.    

Késedelmi kötbér, a szerződés rendelkezései szerint. A kifizetés a Kbt. 135.§-nak a szolgáltatás beszerzésre és utófinanszírozott uniós 



projektekre vonatkozó szabályai szerint kerül sor. A szerződésre vonatkozik az Art. 36/A.§. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Nem engedélyezet  

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
� A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Mindegyik rész esetében teljesítésigazolás. 

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 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 
� Nyílt eljárás 

� Gyorsított eljárás 
Indokolás: 

� Meghívásos eljárás 
� Gyorsított eljárás 
Indokolás: 

�Tárgyalásos eljárás 
� Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
� Versenypárbeszéd 
� Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
� Nyílt eljárás 
� Meghívásos eljárás 
� Tárgyalásos eljárás 
� Versenypárbeszéd 
� Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
� A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

� Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
� Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

� A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
� A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére 
irányuló információ  
� Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 
� Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 



IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 
� Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: (éééé/hh/nn) 2017/09/28   Helyi idő: (óó:pp) 11:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 

(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 2017/08/28    

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: 30 vagy napban: [ ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 
Datum: (éééé/hh/nn) 2017/09/28   Helyi idő: (óó:pp) 11:00 Hely: 1012 Budapest , Kuny Domokos utca 13-15. tárgyaló 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű � igen � nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

� A megrendelés elektronikus úton történik 
� Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

� A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
� Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
� Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 



VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
� Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

� Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 
hiánypótlás elrendelése � igen � nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt.71.§(6) bekezdés szerinti korlátozást 
alkalmazza. 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 
� Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 1-10 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 

- Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF); vállalt határidő (hét) a legjobb (legalacsonyabb összegű) a maximális pontszámot kapja. 
Ajánlatkérő a részszempont esetében a Közbeszerzés Hatóság 2016. 12. 21.-i Útmutatója 1. sz. melléklete A.1.ba. pontja szerinti 
fordított arányosítási módszert alkalmazza. 

- Garancia időtartama (hónap) a legjobb (leghosszabb vállalt időtartam a lehetséges intervallumon belül); mennyiségi referencia 
(alkalom), (db/év), (megbízó db/év), (kampány db/év), (szolgáltatás db/év) a legjobb (legtöbb alkalom/db a lehetséges intervallumon 
belül) a maximális pontszámot kapja. A következő pontszám egyenes arányosítással kerül kiszámításra, a legjobb ajánlathoz 
viszonyítva, 2 tizedesjegy pontosságig az általános kerekítési szabályok alkalmazásával. Ajánlatkérő a részszempont esetében a 
Közbeszerzés Hatóság 2016. 12. 21.-i Útmutatója 2. sz. melléklete A.1.ba. pontja szerinti „a minél magasabb paraméterű 
megajánlás a jó” módszert alkalmazza. 

- Az igen/nem jellegű értékelési szempont elemeknél az igen esetében mindig a maximális 10 pont, a nem esetében mindig a minimális 
1 pont kerül kiosztásra. 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
� Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer 
alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 
� Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el. 
� Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 
értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk:  

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tímár Lajos, akkreditációs szám: 00570 
2. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 66. § (3) bekezdésére. 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező  nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére. A jelentkezés 
68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia [Kbt. 47. § (2) bekezdés]. 
4. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk jelentkezésben történő feltüntetését.  



5. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, 
ahol a részvételi felhívás ettől eltérően rendelkezik. A másolatok olvashatósága részvételre jelentkező felelőssége. 

6. Részvételre jelentkezőknek a Kbt. 65.; 66.; 114 §-al kapcsolatban, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8.; 6. 
§ szerinti nyilatkozatokat, információkat az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell megadnia. 

7. Részvételre jelentkezőknek jelentkezésében csatolnia szükséges  
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a dokumentáció szerinti tartalommal; 
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételre 
jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles benyújtani a változásbejegyzési 
kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, részvételre jelentkező 
nemleges nyilatkozatát is köteles csatolni. 

8. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) 
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, konkrét 
eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a 
dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlatkérő az egyenértékűség igazolásával kapcsolatban a 
dokumentációban, illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális 
elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket az egyenértékűség vizsgálatakor ellenőriz. Ajánlattevő - amennyiben a 
hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a 
szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 

9. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind részvételre jelentkező, mind közös részvételre jelentkezők 
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) - (8) bekezdéseire. 

10. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti a 
részvételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és 
kérések a részvételi határidő lejártát megelőző kilencedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 

11. Ajánlatkérő az alkalmassági és jogosultsági feltételnek való megfelelés vizsgálatát követően közli részvételre 
jelentkezőkkel, hogy melyiküket tartja ajánlatadásra alkalmasnak. Az ajánlatadásra alkalmasnak talált Jelentkezőknek 
az ajánlati felhívás megküldésére az alkalmasság közlését követő 3. munkanapon kerül sor. 

12. Részvételre jelentkezőknek a részvételi felhívás dokumentációban rendelkezésre bocsátott felolvasólap 
alkalmazásával kell jelentkezését megtennie.  
13. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg (P1.) ; M1.)-M2.) 
14. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és 
teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat a részvételi felhívással együtt elektronikus 
adathordozón megküldi. A postai megküldéssel egy időben az ajánlattételi felhívást a közbeszerzési dokumentációval 
együtt elektronikus levélben is közvetlenül megküldi. 
15. Ajánlatkérő előírja, hogy részvételre jelentkezők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az 
illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben 
foglaltakra.  
16. Amennyiben a jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván 
meg felelni, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának kivételével csatolni kell a jelentkezésben a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően köteles az alkalmassági-, és jogosultsági  
szempontokra figyelemmel alkalmasnak tekinthető jelentkezőket öt munkanapos határidő biztosításával felhívni a kizáró 
okok, az alkalmassági követelmények, valamint az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolásokat kell benyújtania. 
18. A jelentkező jelentkezésében közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2) - (3) bekezdései szerinti elemeket. Az üzleti 
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a jelentkező üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Részvételre jelentkező az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az általánosság szintjén megfogalmazott indokolás 
nem megfelelő. 
19. Irányadó idő: A felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna, budapesti idő szerint értendők. 
20. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell a jelentkező, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben a jelentkezés cégjegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 



mintáját is. 
21. Fordítás: a jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a 
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) 
bekezdés). 
22. Irányadó jog: a jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
23. A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, 
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A részvételi jelentkezés minden, 
információt tartalmazó oldalát eggyel kezdődő, folyamatos oldalszámozása kell ellátni. A címlapot és hátlapot (ha 
vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok 
helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 
A jelentkezéseket, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. 
tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. 
Az fentiek alapján összeállított részvételi jelentkezést 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 példány elektronikus 
formátumban (DVD/CD) „.pdf” formátumban kell benyújtani. 
A papír alapú és elektronikus példányok közötti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó! Az 
ajánlatot zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a csomagolásnak 
sértetlennek kell lennie. 
Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus formátumban benyújtott példány 
a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. 
24.  Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés. e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot. 
25. A részvételi jelentkezés és az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az részvételre 

jelentkezőknek kell viselnie. 
 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (2017/08/28/) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az 
ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


