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I. BEVEZETÉS

A Magyar Táncművészeti Egyetem (székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 87-89., Tel.:
36 1 273-3434, fax: 36 1 273-3433, e-mail: titkarsag@mtf.hu), mint ajánlatkérő, a 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, 113. §-a alapján, Összefoglaló tájékoztató
közzétételét követően indított nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez „Portaszolgálati
tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által működtetett
épületekben” elnevezéssel.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával az ajánlatkérő célja annak az ajánlattevőnek a
kiválasztása, aki a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot teszi a
közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok alapján.
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II. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
PORTASZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA A MAGYAR
TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (MTE) ÁLTAL MŰKÖDTETETT
ÉPÜLETEKBEN
(KÖF 3583/2017)
tárgyú,
a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, 113. §-a alapján kezdeményezett nyílt
közbeszerzési eljárás

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, elektronikus levelezési és honlap címe:
Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Telefon: 36 1 2733434, fax: 36 1 273-3433, e-mail: titkarsag@mtf.hu, www.mtf.hu.
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 221., Telefon: + 36 30 4114927, fax: +36 82
999 669, e-mail: topil@topil.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Ajánlatkérő a Kbt. 113. §-a szerinti, Összefoglaló
tájékoztató közzétételét követően indított nyílt közbeszerzési eljárást folytat.
3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, díjmentes elérhetőségének
biztosítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során
alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján)
korlátlanul és teljes körűen küldi meg az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők,
illetve az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. A közbeszerzési
dokumentumok ajánlatkérő honlapján, illetve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
KBA adatbázisában is elérhetők, illetve letölthetők.
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (CPV kód, nómenklatúra):
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben.
CPV kód: 98341120-2
Közbeszerzés mennyisége:
Portaszolgálati feladatok ellátása az MTE 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. szám alatti
Főépületében (főporta) és Szakmai épületében. Szolgálati idő munkanapokon 06-22 óráig,
szombaton 07-15 óráig. Létszám egyidejűleg 2 fő: 1 fő portás a főportán, 1 fő portás a
Szakmai épületben teljesít szolgálatot.
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Portaszolgálati feladatok ellátása az MTE 1145 Budapest, Amerikai út 100. szám alatti
Kollégiumában. Szolgálati idő munkanapokon 22.00 órától 09.00 óráig. Szombaton és
vasárnap 24 órás szolgálat. Létszám egyidejűleg 1 fő.
Portaszolgálati feladatok ellátása az MTE 1145 Budapest, Amerikai út 96. szám alatti Új
Szakmai épületében. Szolgálati idő munkanapokon és szombat vasárnap is 24 órás
szolgálat. Létszám egyidejűleg 1 fő.
Az általános szolgálati időre vonatkozó szerződéses mennyiség: 447 emberóra/hét.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy eseti igény szerint a fentiekben közölt szolgálati időn
túl, rendkívüli szolgálati időre is igénybe vesz portaszolgálati feladat ellátást.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárás lefolytatatásra kerül: vállalkozási szerződés.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés időtartama: 12 hónap.
8. A teljesítés helye:
1145 Budapest, Columbus u. 87.-89.
1145 Budapest, Amerikai út 100.
1145 Budapest, Amerikai út 96.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való
hivatkozás:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. A kifizetés az ajánlatkérő
által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az
ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi
kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt.
135. § (1), (5), (6), bekezdése szerint. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által
jóváhagyott teljesítésigazolás.
Ajánlatkérő a portaszolgálati feladatok ellátásáért Vállalkozó ajánlata szerinti Ft/óra/fő +
ÁFA vállalkozói díjat fizet, amely vállalkozói díj magában foglalja a portaszolgálati
feladatok teljesítésével összefüggésben a Vállalkozó oldalán felmerülő valamennyi
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költséget.
A nyertes ajánlattevő minden tárgyhót követő hónap 1. napjától jogosult számlát kiállítani
az ajánlatkérő részéről aláírt teljesítési igazolás alapján. A teljesítési igazolás kiállításának
a feltétele a portaszolgálati feladatok hiánytalan és hibátlan teljesítése, illetve, hogy a
szolgáltatást ajánlatkérő szerződésszerűnek találja.
A kifizetés feltétele az Art. 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülése.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §
(1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- Az adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII törvény,
- Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
A nyertes ajánlattevő amennyiben teljesítési helyszínenként a felhívásban jelzett
időpontban, azaz a szolgálat helyén váltás előtt 15 perccel nem jelenik meg, és a teljesítést
az előírt időpontban nem kezdi meg, úgy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a szolgáltatási nap értéke 7%-nak megfelelő összegű késedelmi kötbért
megfizetésére kötelezi magát. Amennyiben a kötbér mértéke eléri az egy hétre vetített,
általános szolgálati időre jutó teljes ellenszolgáltatás 12%-át úgy az ajánlatkérő jogosult
szerződéstől elállni.
Hibás teljesítési kötbér:
A nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit hibásan teljesíti
és ezért felelősség terheli, a hibás teljesítés megszűntetése érdekében 24 órán belül a
szükséges intézkedést nem teszi meg, nem javítja ki úgy a tárgyhóra fizetendő nettó
ellenérték 2%-nak megfelelő kötbér kifizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítés
miatt fizetendő kötbér mértéke eléri az egy hétre vetített, általános szolgálati időre jutó
teljes ellenszolgáltatás 25%-át úgy az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a teljesítés számára felróható
meghiúsulása esetére, illetve amennyiben a teljesítést megtagadja, meghiúsulási kötbér
fizetésére kötelezi magát, melynek mértéke a szerződés teljes időtartamára kalkulált
általános szolgálati időre jutó nettó ellenszolgáltatás 10%-a.
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11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Nem.
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló
ajánlatkérői előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy
vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy
korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A
részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokainak feltüntetése:
Jelen eljárásban az ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel
arra, hogy a szolgáltatás természete, egységessége (az épületek technikai eszközökkel
támogatott megfigyelése egy helyről biztosított) nem teszi lehetővé a részekre történő
ajánlattétel biztosítását, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és
műszaki ésszerűséggel [Kbt. 61. § (4)] sem, tekintettel arra, hogy részajánlattétel
lehetőségének biztosítása esetén ajánlatkérő elesne azoktól a méretgazdaságosságból
fakadó előnyöktől, melyek a teljes szolgáltatás egy kézben tartásából fakadnak.
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési
szempontok súlyozása (kivételesen a sorrendje):
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok
alapján történik.
Minőségi szempont
a.) Általános szolgálati időre
ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)
b.) Rendkívüli szolgálati időre
ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)

jutó

Súlyszám
80

jutó
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c.) Ajánlattevő vállalja-e, hogy ugyanazon
szolgálati helyeken tartósan ugyanazon
szakemberek teljesítsenek szolgálatot?
(Igen/Nem)
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d.)
Rendkívüli
szolgálati
idő
megrendelésének mértéke az ajánlatkérő
által előírt 120 órához képest. (Minimum
0 óra, maximum 96 óra ajánlható meg.
Előny a nagyobb, csak egész óra
határozható meg)
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1,00-10.00.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
a.) Az “Általános szolgálati időre jutó ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)”
elnevezésű értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a relatív értékelés
módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati ár kapja a maximálisan adható 10 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2
tizedes jegyig történik a kerekítés.
Képlet:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
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.
b.) A „Rendkívüli szolgálati időre jutó ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)”
elnevezésű értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a relatív értékelés
módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati ár kapja a maximálisan adható 10 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2
tizedes jegyig történik a kerekítés.
Képlet:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
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.
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c.) Az „Ajánlattevő vállalja-e, hogy ugyanazon szolgálati helyeken tartósan
ugyanazon szakemberek teljesítsenek szolgálatot? (Igen/Nem)” elnevezésű
értékelési részszempont esetében az az ajánlattevő, aki vállalja, (tehát igen) hogy
ugyanazon szolgálati helyenként név szerint meghatározott szakember teljesít a
szerződéses időtartam alatt, (melytől eltérni csak rendkívüli esetben térhet el a
nyertes ajánlattevő) a maximális 10 pontot kapja. Amennyiben ajánlattevő nem
vállalja, (tehát „nem” ajánlatot tesz) ezen értékelési részszempontra, ebben az
esetben ajánlatkérő 1 pontot oszt ki.
Amennyiben ajánlattevő vállalja, hogy ugyanazon szolgálati helyen tartósan
ugyanazon szakemberek teljesítik a szolgálatot a szerződés teljes időtartam alatt,
nyertes ajánlattevő köteles a szolgálati helyenként név szerint meghatározott
szakemberek listáját a jelen szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül
átadni Megrendelőnek. Nyertes ajánlattevő az átadott listán szereplő szakemberek
adott szolgálati helyen történő alkalmazásától csak rendkívüli esetben térhet el.
Ajánlatkérő rendkívüli esetként kizárólag az alábbiakat fogadja el: megjelölt
szakember szabadsága, tartós, orvosi dokumentummal igazolt betegsége, halála,
vagy a munkavállaló felmondása. Amennyiben nyertes ajánlattevő ezen vállalását
megszegi, Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek tekinti és jogosult a
szerződést erre való hivatkozással felmondani.
d.) A „Rendkívüli szolgálati idő megrendelésének mértéke az ajánlatkérő által
előírt 120 órához képest.” (Minimum 0 óra, maximum 96 óra. Előny a
nagyobb, csak egész óra határozható meg) elnevezésű részszempont esetében
alegkedvezőtlenebb érték, érvényességi küszöb: 0 óra, (ez esetben ajánlattevő 120
órát vállal), a legkedvezőbb érték 96 óra, (ez esetben ajánlattevő 24 órát vállal.)
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében azt vizsgálja, hogy a rendkívüli
portaszolgálat ellátását ajánlatkérőnek hány órával korábban kell megrendelnie a
nyertes ajánlattevőtől.
Azok az ajánlatok, melyek jelen értékelési szempont tekintetében a
legkedvezőtlenebb értéket 0 órát tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám
alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (96 óra) elérő vagy
annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során
adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak.
Jelen értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő által meghatározott két szélső
(legkedvezőtlenebb „0”, legkedvezőbb „96”) érték közé eső megajánlás a két szélső
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.
Képlet:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin)
+ Pmin,
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ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb): az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.
14. A kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő),
alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban,
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) és q) pontjainak, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának
hatálya alá.
Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti
nyilatkozat szükséges.

Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjánál korábbi napra.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
15.a) Pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelmények
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
P.1.): Az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen
a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 25
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millió Ft mértékű árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a
kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért [Kbt. 65. § (6)-(8)].

A pénzügyi-gazdasági alkalmassági
tekintetében előírt igazolási mód:

minimumkövetelményeknek

való

megfelelés

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban csak nyilatkozni köteles,
hogy 15.a) pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbiak szerinti
nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Az ajánlattevő pénzügyi illetőleg gazdasági alkalmassága igazolható (ajánlatkérő
felhívására):
Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (portaszolgálati
tevékenység ellátása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló
nyilatkozatával, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (3)]

11

15.b.) Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1.) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három évben legalább 1 db olyan referenciával, amelynek során egy igénybevevőnek
legalább 2 db földrajzilag elkülönülő épületben, legalább összesen 3 fő egyidejűleg
szolgálatot teljesítővel nyújtott portaszolgálati szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelmény(ek)nek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amely(ek) értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást
biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt, illetőleg az M.1.) pontban foglalt alkalmassági követelmény tekintetében
– hogy a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt
igazolási mód:
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban csak nyilatkozni köteles,
hogy 15.b.) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
alábbiak szerinti nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható (Ajánlatkérő
felhívására):
M.1.) Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (portaszolgálati tevékenység ellátása)
legalább 1 db referenciájának bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét
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(a teljesítés kezdő és befejező időpontjának megadásával, év/hónap/nap bontásban), a
szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható
legyen, ennek megfelelőn ismertetni kell különösen, hogy legalább egy megrendelő
számára legalább 2 db földrajzilag elkülönülő épületben, legalább összesen 3 fő
egyidejűleg teljesített portaszolgálati tevékenységet, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, azzal, hogy ajánlatkérő
a vizsgált időszak (felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a), (3a)].
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti
tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §];

16. Az ajánlattételi határidő: 2017. november 21. 14.00 óra
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban a Magyar Táncművészeti Egyetem
1145 Budapest, Columbus u. 87-89. II. emelet, rektori titkárság címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot
teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt
csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti
eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson az „AJÁNLAT
PORTASZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA” illetve a "NEM
BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!"
megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a
dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése,
hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű
dokumentumok is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Ez esetben ajánlattevőnek az alábbi nyilatkoztatot szükséges ajánlatához csatolni.
“Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti szöveg
tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás helyességért és megfelelőségéért az
ajánlattevő felel.
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
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Ideje: 2017. november 21. 14.00 óra
Helye: Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. II. emelet,
rektori titkárság.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett
személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap, hivatkozva a Kbt. 81. § (11)
bekezdésére.
21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti
ajánlati biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Nem releváns.
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:
Nem releváns.
24. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az
ajánlattételi, valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való
megküldésének napja: Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az eljárást
megindító felhívás megküldésének napja: 2017. november 7.
25. Egyéb feltételek:
a) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban leírtak figyelembevételével kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 (egy) eredeti példányban és egy – a papír
alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus adathordozón
(CD/DVD/pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban. A részletes formai
követelményeket a Felhívás 17. pontja és a közbeszerzési dokumentum III. Fejezet
11. pontja tartalmazza.
Ajánlattevő csatoljon ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben,
hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
b)Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján,
továbbá ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt.
114. § (2) bekezdése vonatkozásában.
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A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az
ajánlathoz csatolni.
c) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint).
d)Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. §
(4) bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).
e) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
(nemleges nyilatkozat is csatolandó) azaz már az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
f) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. §). A nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is kérjük az
ajánlatban benyújtani.
g)A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti
aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat
aláírták.
h)Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján
más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű1
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
i) Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – csatolni kell a
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az
1

A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény
196. § (1) bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt
okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét
(címét) is fel kell tüntetni.
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adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
j) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
k)Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben
a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő
számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás
megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. A
közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
l) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek
becsatolni együttműködési megállapodásukat.
m) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
n)Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
o)A benyújtandó nyilatkozatok, igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2)
bekezdése, azaz a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti
vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat.
p)Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése
valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.
q)Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a
hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)
bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

16

r) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
s) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell
viselnie.
t) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
u)Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók.

Budapest, 2017. november 7.
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
Általános információk
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) Harmadik Rész, 113. § alapján, Összefoglaló tájékoztató közzétetelét követően a
nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával kerül lebonyolításra.
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésével
ajánlatkérő célja az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot
tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 113. §-a szerint
kezdeményezett eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. (Kbt. 114. § (2) bek.)
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72.
§]), az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a 3) pont szerinti képviselőnek küldi meg.
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében:
a)
nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b)
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c)
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt.
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bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak
Közbeszerzési dokumentumok megküldése
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a
gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen
megküldi, illetve ajánlatkérő honlapján, továbbá a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
KBA-ban is elérhetővé teszi.
Üzleti titok
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. A gazdasági szereplő 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. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt. 44. § (1) bek.).
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell benyújtani
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is
benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2)
bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Formai követelmények:
- Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább
egy része a matricán legyen, másik része pedig az ajánlat lapján.
- Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is
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elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az
iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy –
a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD
vagy DVD vagy pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható „.pdf” fájlformátumban.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a
kötetek számát.
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel
kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
„AJÁNLAT PORTASZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA”
illetve a
"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA
ELŐTT!"
- Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott
példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az
ajánlat, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is elfogadja.
13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
14) A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi/beérkezési határidőt csak
hosszabbítani lehet, az ajánlati, ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok
alkalmazásával [55. §].
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
a)
ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az
56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2)
bekezdés] teljesíteni, vagy
b)
ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
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16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
Visszalépés a közbeszerzéstől
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja
vissza.
A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti
határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplőket.
18) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
19) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja
az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni
(Kbt. 55. § (7) bek.)
A kiegészítő tájékoztatás
20) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől. (Kbt. 56. § (1) bek.)
21) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja
meg ajánlatkérő.
22) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításával.
Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során
megfogalmazott kérdéseiket a
barna.marton@mtf.hu
elektronikus címre
Barna Mártonnak címezve
és a
topil@topil.hu
elektronikus címre,
Földesiné Töpper Ilonának címezve is küldjék meg WORD formátumban is, a minél
gyorsabb kommunikáció megvalósítása érdekében.
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Az ajánlatok benyújtása és felbontása
29) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában kezdi meg ajánlatkérő.
30) Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány (CD/DVD/pendrive)
benyújtását.
31) Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek
jelen.
32) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
33) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére
álló fedezet összegét is.
34) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről
az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld
az összes ajánlattevőnek.
35) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és
azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi.
Az ajánlatok bírálatának folyamata
36) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
37) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
38) Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) – (2) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő
köteles az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti
bírálati cselekményeket elvégezni.

22

39) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempont szerint értékeli.
40) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg
nyertes ajánlattevőként, aki a kizáró okok szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a
külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
41) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági
szereplőtől információt kérni.
42) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az
ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja
az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt –
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása
43) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés,
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást
kérhet.
44) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
45) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
46) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és
erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az
értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan
értékelésre kerülő eleme tekintetében.
47) Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) és (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak
a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
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Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Honlap: www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.
Telefonszám:06-1-795-1400
Telefax: 06-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től
az alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi,
Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi
Felügyelősége
(elérhetőségeik
megtalálhatók
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi
Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és
munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében.

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek
A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el:
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi
Tanácsadó Szolgálat
Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség
Zöld szám: 06 80 204 292
24

E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (mbfh)
témakör: Bányászati Munkabiztonság
zöld szám: 06 80 204 258
e-mail: munkavedelem@mbfh.hu

A nyertes ajánlattevő kiválasztása
47) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az eljárást megindító
felhívás 13. pontjában foglalt értékelési szempont szerint a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Minőségi szempont
a.) Általános szolgálati időre
ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)
b.) Rendkívüli szolgálati időre
ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)

jutó

Súlyszám
80

jutó

5

c.) Ajánlattevő vállalja-e, hogy ugyanazon
szolgálati helyeken tartósan ugyanazon
szakemberek teljesítsenek szolgálatot?
(Igen/Nem)

10

d.)
Rendkívüli
szolgálati
idő
megrendelésének mértéke az ajánlatkérő
által előírt 120 órához képest. (Minimum
0 óra, maximum 96 óra ajánlható meg.
Előny a nagyobb, csak egész óra
határozható meg)

5

a) Ajánlatkérőnek mindösszesen heti 447 emberóra általános szolgáltatás teljesítési igénye
merül fel, ajánlattevőnek ezen óraszám figyelembevételével kell egy nettó Ft-ban kifejezett
óradíjat megajánlania, melytől eltérni a szolgáltatás teljesítésének időszakában semmilyen
indokkal sem lehet.
b) Ajánlatkérőnek a teljesítés időszakában felmerülhet rendkívüli szolgáltatás teljesítési
igénye (pl.: rendezvény), melyre külön kell ajánlattevőnek megajánlást tennie, nettó Ft-ban
kifejezett óradíjat megajánlania, melytől eltérni a szolgáltatás teljesítésének időszakában
semmilyen indokkal sem lehet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rendkívüli
szolgáltatás teljesítésének időszakára (óraszámára) kizárólag a rendkívüli szolgálati időre
jutó ellenszolgáltatás illeti meg nyertes ajánlattevőt.
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c) Amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy ugyanazon szolgálati helyen tartósan ugyanazon
szakemberek teljesítik a szolgálatot, akkor a szolgálati helyenként név szerint
meghatározott szakembereknek kell a szolgáltatást teljesítenie a teljesítés teljes időtartam
alatt, melytől csak rendkívüli esetben térhet el nyertes ajánlattevő. Ajánlatkérő rendkívüli
esetként kizárólag az alábbiakat fogadja el: megjelölt szakember szabadsága, tartós
betegsége, halála, felmondása. Amennyiben nyertes ajánlattevő ezen vállalását megszegi,
Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek tekinti.
d) Ajánlattevőnek egész órában meghatározva megajánlást kell tennie arra vonatkozóan,
hogy ajánlatkérőnek a rendkívüli szolgáltatás teljesítési igényét a szolgáltatás megkezdése
előtt hány órával szükséges előre jeleznie nyertes ajánlattevő kijelölt kapcsolattartója
részére. A „Rendkívüli szolgálati idő megrendelésének mértéke az ajánlatkérő által
előírt 120 órához képest.” (Minimum 0 óra, maximum 96 óra. Előny a nagyobb, csak
egész óra határozható meg) elnevezésű részszempont esetében a legkedvezőtlenebb
érték, érvényességi küszöb: 0 óra, (ez esetben ajánlattevő 120 órát vállal), a legkedvezőbb
érték 96 óra, (ez esetben ajánlattevő 24 órát vállal.)

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
48) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az
írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus
úton történő megküldésével teljesíti.
49) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt
be;
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek
csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
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közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást
meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető,
kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által
benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
50) Alkalmazandó jogszabályok
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről
A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára,
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt.
hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
A teljesítéssel kapcsolatos követelmények
A portaszolgálati tevékenység célja a szolgáltatási helyekre, valamint az azokban található
helyiségekbe irányuló személy-, és gépkocsiforgalom irányítása.
A portaszolgáltatást folyamatosan, magas színvonalon kell biztosítani. A szolgáltatás
során tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy az Egyetem olyan oktatási intézmény,
melyben rendszeresek az előadások, amelyeket nem csak az intézmény hallgatói és oktatói
látogathatnak.

A szolgáltatás teljesítése során ellátandó feladatok:
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§

§

be-, és kilépő személyforgalom irányítása, a szükséges tájékoztatás, útbaigazítás
megadása,
az oktatási egységekben tartózkodó vendégek nyilvántartása,
a gépjárműforgalom kezelése, irányítása, a rendelkezésre álló parkoló
kapacitásának megfelelően,
az épület kulcsainak kezelése az erre irányadó belső utasítások/eljárásrendek
szerint,
telefonközpont kezelése,
tűzjelző központ, riasztó központ, és a felvonó segélyhívó rendszer jelzése esetén
a szükséges intézkedés megtételének kezdeményezése,
a biztonsági videóhálózat folyamatos megfigyelése, rendkívüli események
naplóban történő rögzítése, és azonnali jelentéstétel az ajánlatkérő
képviselőjének,
a dohányzás, illetve nyílt láng használatára vonatkozó tilalmi rendelkezések
betartásának figyelemmel kísérése,
a beléptető kapuk épségének, folyamatos működésének figyelemmel kísérése,
meghibásodásuk rögzítése, a hibaelhárításhoz szükséges intézkedés megtételének
kezdeményezése,
munkaidőn túl az épületben tartózkodó személyek nyilvántartása, az intézmény
házirendjében meghatározottak szerint,
baleset, tűzeset esetén az illetékes hatóságok értesítése,
a portahelyiség használatára vonatkozó rendelkezések betartása,
nyilvántartás vezetése a szolgálat lefolyásáról, amelybe minden eseményt fel kell
jegyezni úgy, hogy az esemény utólag bármikor nyomon követhető és
visszakereshető legyen,
panaszkezelési rendszer működtetése, melynek alapján megállapítható, hogy az
írásban megtett bejelentést, panaszt hogyan vizsgálta ki a Vállalkozó és 8 napon
belül milyen intézkedést tett,
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§

§

a Vállalkozó köteles 3 napon belül kivizsgálni a Megrendelőnek a
portaszolgálatot teljesítő alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos panaszokat
és írásban tájékoztatni ennek eredményéről a Megrendelőt,
a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a portaszolgálatot
teljesítő személyekről, a szolgáltatás megkezdését követő 3 napon belül
képzettségük megjelölésével, a Megrendelő esetleges kifogásait kivizsgálni és
erről írásban tájékoztatást adni.
Szolgálati hely leírása:
Magyar Táncművészeti Egyetem 1145 Budapest Columbus utca 87-89. – Horváth
Boldizsár utca – Amerikai út - Dorozsmai utca által határolt területén (összes
alapterülete kb. 15400m2) technikai eszközökkel támogatott portaszolgálat ellátása.
1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Főépület és Szakmai épület munkaidő és
szolgálati létszám:
Szolgálati idő munkanapokon 06-22 óráig, szombaton 07-15 óráig.
Létszám egyidejűleg 2 fő: 1 fő portás a főportán, 1 fő portás a Szakmai épületben.
Vasárnap az épület zárva.
1145 Budapest, Amerikai út 100. Kollégium munkaidő és szolgálati létszám:
Szolgálati idő munkanapokon 22.00 – 09.00 óráig. Szombaton és vasárnap 24 órás
szolgálat.
Létszám egyidejűleg: 1 fő portás.
1145 Budapest, Amerikai út 96., Új szakmai épület munkaidő és szolgálati
létszám:
Szolgálati idő munkanapokon és szombat vasárnap is 24 órás szolgálat.
Létszám egyidejűleg: 1 fő portás
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről
Magyar Táncművészeti Egyetem
(továbbiakban: Megrendelő)
székhely
1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
adószám
15308737-2-42
nyilvántartási szám
FI 41559
KSH statisztikai jel
15308737-8542-312-01
bankszámlaszám
10032000-01493263-00000000 (Magyar Államkincstár)
képviseli
Antal József kancellár
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
Telefon:
e-mail:
mint Vállalkozó, (továbbiakban: Vállalkozó)
a továbbiakban együtt: „Felek”, vagy „Szerződő Felek”
között alulírott napon, és helyen, az alábbi feltételek szerint.
1. Preambulum
1.1. A Felek rögzítik, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem, 2017. október hó 26.
napján a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „portaszolgálati
tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben” elnevezéssel.
1.2. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mivel a lefolytatott eredményes közbeszerzési
eljárás során a Vállalkozó nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlatot. Ennek megfelelően a Felek szerződést kötnek a jelen vállalkozási
szerződés, az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a
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Vállalkozó ajánlata alapján (a továbbiakban együttesen: „Szerződés").
1.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlatában az alábbi ajánlatot tette:
a.) Általános szolgálati időre jutó ellenszolgáltatás
(nettó Ft/óra/fő)
b.) Rendkívüli szolgálati időre jutó ellenszolgáltatás
(nettó Ft/óra/fő)
c.) Ajánlattevő vállalja-e, hogy ugyanazon szolgálati
helyeken
tartósan
ugyanazon
szakemberek
teljesítsenek szolgálatot? (Igen/Nem)
d.) Rendkívüli szolgálati idő megrendelésének mértéke
az ajánlatkérő által előírt 120 órához képest.
(Minimum 0 óra, maximum 96 óra ajánlható meg.
Előny a nagyobb, csak egész óra határozható meg)
1.4. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
kapcsolattartásra jogosult személyek az alábbiak szerint kerülnek kijelölésre:
A Megrendelő részéről:
Név:
Telefonszám:
E-mail:

A Vállalkozó részéről:
Név:
Telefonszám:
E-mail:

2. A szerződés tárgya
2.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a
Megrendelő alábbiakban felsorolt oktatási épületei portaszolgálatának ellátását az
alábbi létszám, szolgálati rend, és ütemezés szerint:
Portaszolgálati feladatok ellátása az MTE 1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
szám alatti Főépületében (főporta) és Szakmai épületében. Szolgálati idő
munkanapokon 06-22 óráig, szombaton 07-15 óráig. Létszám egyidejűleg 2 fő: 1
fő portás a főportán, 1 fő portás a Szakmai épületben teljesít szolgálatot.
Portaszolgálati feladatok ellátása az MTE 1145 Budapest, Amerikai út 100. szám
alatti Kollégiumában. Szolgálati idő munkanapokon 22.00 órától 09.00 óráig.
Szombaton és vasárnap 24 órás szolgálat. Létszám egyidejűleg: 1 fő portás.
Portaszolgálati feladatok ellátása az MTE 1145 Budapest, Amerikai út 96. szám
alatti Új Szakmai épületében. Szolgálati idő munkanapokon és szombat vasárnap
is 24 órás szolgálat. Létszám egyidejűleg: 1 fő portás.
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Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy eseti igény szerint a fentiekben közölt
szolgálati időn túl, rendkívüli szolgálati időre is igénybe vegyen portaszolgálati
feladatellátást.
Megrendelő az általános szolgálati időre vonatkozó szerződéses mennyiséget 447
emberóra/hétben határozza meg.
2.2. A Felek rögzítik, hogy a portaszolgálat célja a szolgáltatási helyekre, valamint az
azokban található helyiségekbe irányuló személyi-, és gépkocsiforgalom
irányítása.
2.3. A portaszolgáltatást folyamatosan, magas színvonalon kell biztosítani. A
szolgáltatás során tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy az Egyetem művészeti
oktatási intézmény, így egyes épületeiben rendszeresek az előadások, amelyeket
nem csak az intézmény hallgatói és oktatói látogathatnak.
2.4. A Vállalkozó a portaszolgálati tevékenységet szakmailag felkészített, a
Megrendelővel egyeztetett, a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelő
formaruhával, továbbá egyedi azonosításra alkalmas fényképes kitűzővel ellátott,
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező alkalmazottakkal hajtja végre.
2.5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által ellátandó feladatok az alábbiak:
§ be- és kilépő személyforgalom irányítása, szükséges tájékoztatás, útbaigazítás
megadása a vendégek személyforgalmi naplóban történő nyilvántartása,
§ a gépjárműforgalom kezelése,
§ az épület kulcsainak kezelése az erre irányadó belső utasítások/eljárásrendek
szerint,
§ telefonközpont kezelése,
§ tűzjelző központ, riasztó központ, és a felvonó segélyhívó rendszer, jelzése
esetén a szükséges intézkedés kezdeményezése,
§ a biztonsági videohálózat folyamatos megfigyelése, rendkívüli események
naplóban történő rögzítése, és azonnali jelentéstétel a Megrendelő
képviselőjének,
§ a dohányzás, illetve nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartása
figyelemmel kísérése,
§ a beléptető kapuk épségének, és folytonosságának ellenőrzése,
meghibásodásuk rögzítése intézkedés kezdeményezése a Megrendelő
képviselőjénél,
§ munkaidőn túl az épületben tartózkodó személyek nyilvántartása, az intézmény
házirendjében meghatározottak szerint.
§ baleset, tűzeset esetén az illetékes hatóságok értesítése,
§ a portahelyiségben csak az oda beosztott személyek tartózkodására vonatkozó
szabályok betartása,
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§ nyilvántartás vezetése a szolgálat lefolyásáról, amelybe minden eseményt fel
kell jegyezni úgy, hogy az esemény utólag bármikor nyomon követhető és
visszakereshető legyen,
§ nyilvántartás vezetése a portán elhelyezett kulcsokról, azok kiadásáról, és
visszavételéről az erre irányadó belső utasítások/eljárásrendnek megfelelően.
§ A Vállalkozó köteles olyan panaszkezelési rendszert működtetni, melynek
alapján megállapítható, hogy az írásban megtett bejelentést, panaszt hogyan
vizsgálta ki és 8 napon belül milyen intézkedést tett. A panaszkezelési rendszer
működéséről a negyedévet követő hónap 15-ig köteles írásban tájékoztatni az
ajánlatkérőt.
§ A Vállalkozó köteles 3 napon belül kivizsgálni a Megrendelőnek a Vállalkozó
alkalmazottainak munkavégzésével kapcsolatos panaszait és írásban
tájékoztatni ennek eredményéről a Megrendelőt.
§ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a portaszolgálatot
teljesítő személyekről, a szolgáltatás megkezdését követő 3 napon belül
képzettségük megjelölésével, a Megrendelő esetleges kifogásait kivizsgálni és
erről írásban tájékoztatást adni.
Nem képezi a Vállalkozó feladatát postai küldemények átvétele. A munkaidőben
érkező postai küldemények átvételi kötelezettségéről köteles haladéktalanul telefonon
értesíteni az érintett szervezeti egység vezetőjét, vagy az általa írásban az átvételre
felhatalmazott személyt. Amennyiben a postai küldemény címzésében csak a Magyar
Táncművészeti Egyetem megnevezés szerepel, úgy a küldeményről a stratégiai
menedzser által megbízott személyt köteles értesíteni.
A Vállalkozó a portaszolgálati feladatok ellátása körében köteles
a szolgálat helyén váltás előtt 15 perccel az előírt tiszta, rendezett öltözékben,
és felszereléssel, kipihent, józan, szolgálat ellátására alkalmas állapotban
megjelenni,
személyes okmányait magánál tartani,
a szolgálatot az előírásoknak megfelelően, legjobb tudása szerint elvégezni,
mindenkor a Megrendelő érdekeit képviselni,
a tudomására jutott bizalmas információkat üzleti titokként kezelni,
a szolgálat felvételét (átadás-átvételét) az erre a célra rendszeresített naplóban
bejegyezni.
3. A Felek jogai és kötelezettségei
3.1. A Vállalkozó köteles a szolgálat ideje alatt történt eseményekről eseménynaplót
vezetni, és a Megrendelő képviseletében eljáró, ellenőrzésre jogosult személy
kérésére bemutatni.
3.2. A

Vállalkozó

köteles

a

szolgálatot

teljesítő

alkalmazottait

különböző
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időpontokban legalább havonta 1 alkalommal ellenőrizni, és ennek megtörténtét az
eseménynaplóba bejegyezni.
3.3. A Felek vállalják, hogy az eseménynaplóba kerülő feljegyzések alapján az
illetékességi körükbe tartozó szükséges intézkedéseket megteszik, és a felmerült
problémák megtárgyalására kölcsönösen, személyes megbízottaik útján
megbeszéléseket kezdeményeznek, illetve erre egymásnak lehetőséget adnak.
3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a
portaszolgálatot ellátó személyek megfelelő létszámáról folyamatosan
gondoskodik, és megszervezi a szolgálatot teljesítő személyek helyettesítését, azok
bármely okból történő távolléte esetén.
3.5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a portaszolgálat
teljesítéséhez szükséges személyi, és tárgyi feltételekről – formaruha, arcképes
igazolvány, szolgálati okmányok, erkölcsi bizonyítvány, stb. – saját maga, saját
költségére gondoskodik.
3.6. A Vállalkozó a szolgálat teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat,
információkat – azok esetleges üzleti, illetve banktitok jellegére tekintettel –
időbeli korlátozás nélkül megőrizni köteles, azokat más szerv, vagy személy
részére csak a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult
kiadni.
3.7. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért.
A munka elvégzése során esetlegesen okozott károkat 100 %-ban köteles
Megrendelő részére megtéríteni.
3.8. A Megrendelő vállalja, hogy – a teljesítéshez szükséges mértékben – tájékoztatja
a Vállalkozót a saját alkalmazottaira vonatkozó szabályokról.
3.9. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó rendelkezésére bocsát egy olyan
helyiséget, ahol a szolgálatot ellátó alkalmazottak a munkavégzés megkezdése
előtt és után átöltözhetnek, ruháikat, személyes tárgyaikat tárolhatják, továbbá
biztosítja a mellékhelyiség használatát. A helyiségek rendeltetésszerű
használatával járó költségeket a Megrendelő viseli.
3.10. Amennyiben erre vonatkozóan nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalást tesz:
Tekintettel arra, hogy Vállalkozó ajánlatában vállalta, hogy ugyanazon szolgálati
helyen tartósan ugyanazon szakemberek teljesítik a szolgálatot a szerződés teljes
időtartam alatt, Vállalkozó köteles a szolgálati helyenként név szerint
meghatározott szakemberek listáját a jelen szerződés aláírásától számított 10
munkanapon belül átadni Megrendelőnek. Vállalkozó az átadott litán szereplő
szakemberek adott szolgálati helyen történő alkalmazásától csak rendkívüli
esetben térhet el. Ajánlatkérő rendkívüli esetként kizárólag az alábbiakat fogadja
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el: megjelölt szakember szabadsága, tartós, orvosi dokumentummal igazolt
betegsége, halála, vagy a munkavállaló felmondása. Amennyiben Vállalkozó ezen
vállalását megszegi, Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek tekinti és jogosult
a szerződést erre való hivatkozással felmondani.
4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
4.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Vállalkozónak a jelen
szerződésben részletezett általános portaszolgálati feladatok ellátásáért [….]
Ft/óra/fő + ÁFA, azaz [……………] Forint/óra/fő + ÁFA vállalkozói díjat fizet,
rendkívüli portaszolgálati feladatok ellátásáért [….] Ft/óra/fő + ÁFA, azaz
[……………] Forint/óra/fő + ÁFA vállalkozói díjat fizet amely vállalkozói díj
magában foglalja a jelen szerződésben rögzített feladatok teljesítésével
összefüggésben a Vállalkozó oldalán felmerülő valamennyi költséget.
4.2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó minden tárgyhót követő hónap 1. napjától
jogosult számlát kiállítani a Megrendelő részéről a Megrendelő képviselője által
aláírt teljesítési igazolás alapján. A teljesítési igazolás kiállításának a feltétele a
jelen szerződés 2. pontjában foglalt feladatok hiánytalan teljesítése, illetve, hogy a
Megrendelő a szolgáltatást megfelelőnek találja, a műszaki leírásban
meghatározott rendeltetés betöltésére. A teljesítés szúrópróbaszerűen, havonta
több alkalommal kerül ellenőrzésre.
4.3. A teljesítés igazolásának tekintetében irányadó a Kbt. 135.§ (1) bekezdése.
4.4. A vállalkozói díjat a Megrendelő a számla kézhezvételtől számított 30 napon
belül köteles átutalással megfizetni a Vállalkozó részére a Vállalkozó [….] banknál
vezetett [….] számú bankszámlaszámára.
4.5. A Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a jelen szerződés alapján a havi
nettó kifizetés a 200.000,- Ft-ot meghaladja, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdése szerint a Megrendelő, mint ajánlatkérő csak
abban az esetben teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó, mint nyertes
ajánlattevő bemutat, átad, vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a
kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
4.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tekintetében a Kbt. 135.§ (5)-(6)
bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:155.§-a
megfelelően alkalmazandó.
5.1 A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy átlátható szervezet,
mely megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3. § (1) 1. pontjában
foglalt követelményeknek, és átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó
kijelenti, hogy amennyiben tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be,
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hogy már nem minősül átlátható szervezetnek úgy a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.
5.2 A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az 5.1. pont
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
5.3 A Vállalkozó amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban,
azaz a szolgálat helyén váltás előtt 15 perccel nem jelenik meg, és a teljesítést a
2.1. pontban rögzített táblázatban foglalt időpontban nem kezdi meg, úgy a Ptk.
6:186. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a szolgáltatás napi értéke 7%nak megfelelő összegű késedelmi kötbért megfizetésére kötelezi magát.
Amennyiben a kötbér mértéke eléri az egy hétre vetített, általános szolgálati időre
jutó teljes ellenszolgáltatás 12%-át, úgy a Megrendelő jogosult szerződéstől elállni.
5.4 A Vállalkozó amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit hibásan
teljesíti és ezért felelősség terheli, a hibás teljesítés megszűntetése érdekében 24
órán belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, nem javítja ki úgy a tárgyhóra
fizetendő nettó ellenérték 2%-nak megfelelő kötbér kifizetésére köteles.
Amennyiben a hibás teljesítés miatt fizetendő kötbér mértéke eléri az egy hétre
vetített, általános szolgálati időre jutó teljes ellenszolgáltatás 25%-át, úgy a
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
5.5 A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a teljesítés számára
felróható meghiúsulása esetére, illetve amennyiben a teljesítést megtagadja,
meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát, melynek mértéke a szerződés teljes
időtartamára kalkulált általános szolgálati időre jutó nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.

6

Vegyes rendelkezések

6.1 A jelen szerződés a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése
alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató tartalmú, vagy feltétellel
támogató tartalmú záró tanúsítványának kiadását követő hónap 1. napján, de
legkorábban 2018. január 1-jén lép hatályba és hatálybalépésétől számítottan 12
hónap határozott időtartamig hatályos.
6.2 A szerződés módosítására valamint a felek jogviszonyának a szerződésben
foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (továbbiakban együtt
szerződésmódosítás) a Kbt. 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.3 Jelen szerződés az 6.1. pontban rögzített határozott idő elteltén túlmenően
megszűnik az arra jogosult felmondásával vagy a szerződéstől történő elállásával.
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- A Megrendelő felmondhatja a szerződést, vagy attól elállhat, ha feltétlenül
szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartását, továbbá a
Vállalkozó személyében olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,
az EUMSZ 238. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megsértése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indult eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- A Megrendelő köteles a szerződést felmondani vagy attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően tudomására jut, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
- A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, mely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-t meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés K)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
- Megrendelő jogosult a szerződést súlyos szerződésszegésre való hivatkozással
felmondani a 3.10. pontban foglaltak Vállalkozó általi megszegése esetén.
6.4 A Felek rögzítik, hogy a felmondás a másik fél általi kézhezvétellel
hatályosul.
6.5 A Felek rögzítik, hogy bármely közlést, értesítést, jóváhagyást vagy okiratot,
amelyet az egyik Fél a jelen szerződés szerint a másik Félnek küld, vagy kézbesít, a
másik Félnek a jelen szerződés Preambulumában meghatározott címre kell
tértivevényes ajánlott küldeményként elküldeni, és akkor kell kézbesítettnek
tekinteni, amikor a tértivevényt a címzett aláírta. Amennyiben a címzett az aláírást
megtagadja, vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, abban az esetben az
iratot a feladás napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
6.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. a Polgári
Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezései az
irányadók.
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Jelen szerződést a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 201.. [……] [….]
……………………………………..
Megrendelő

…………………………………...
Vállalkozó
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VI. IRATMINTÁK
BORÍTÓLAP
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar
Táncművészeti Egyetem (MTE) által működtetett
épületekben
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény
113. § alapján kezdeményezett nyílt közbeszerzési
eljárás
Ajánlattevő pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és számla
száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó email címe
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
JEGYZÉKE

Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
(1. számú melléklet)
Tartalomjegyzék

2

Oldalszám
Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírva. (2. számú melléklet)
Tartalomjegyzék, oldalszámokkal
dokumentálva (1. számú melléklet)

ellátva,

az

oldalak

összege

Ajánlattételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírva, eredeti példány (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (4. számú
melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú
melléklet)
Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (6. számú melléklet) –
közös ajánlattétel esetén
Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (7. számú
melléklet)
Ajánlattevő
nyilatkozata
a
Kbt.
62.
§
(1)
k) pont kb) alpontja tekintetében / I (8/a. számú melléklet)

bekezdés

Ajánlattevő
nyilatkozata
a
Kbt.
62.
§
(1)
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (8/b. számú melléklet)

bekezdés

Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő
szervezet(ek) (vagy személy(ek)) egyéb igazolásai

2 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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Oldalszám
Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás
van folyamatban
Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája,
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták
Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével
–a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve
a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) nyilatkozatai a pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai
alkalmassági követelmény teljesüléséről
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont P.1.) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről
(9. számú melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1.) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről
(9.a). számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő
támaszkodásról, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírva. (10. számú melléklet)
Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
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Oldalszám
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.3
1 példány nem újraírható CD/DVD melléklet, mely tartalmazza a
komplett eredeti ajánlatot oldalhűen jelszó nélkül megnyitható, de
nem módosítható .pdf fájl formátumban.

-

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.
Dátum:

cégszerű aláírás

3

A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást
vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg
azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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(2. számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
a
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Értékelési szempontok
a.) Általános szolgálati időre
ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)
b.) Rendkívüli szolgálati időre
ellenszolgáltatás (nettó Ft/óra/fő)

Értékelési szempontra tett vállalás
jutó
jutó

c.) Ajánlattevő vállalja-e, hogy ugyanazon
szolgálati helyeken tartósan ugyanazon
szakemberek teljesítsenek szolgálatot?
(Igen/Nem)
d.)
Rendkívüli
szolgálati
idő
megrendelésének mértéke az ajánlatkérő
által előírt 120 órához képest. (Minimum 0
óra, maximum 96 óra ajánlható meg.
Előny a nagyobb, csak egész óra
határozható meg)

Dátum:

cégszerű aláírás
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(3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)4
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)* nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

4

•

Az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és
leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően
ezennel kijelentjük, hogy közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

•

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget
vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott
ellenszolgáltatásért.

•

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.

•

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.

•

Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot
kívánják kiválasztani.

•

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési dokumentumok adatait csak az
ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

•

Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama
alatt nem változtathatjuk meg.

•

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl,) teljes
mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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•

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe
vettük.5

•

Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem
bírált módosítás folyamatban van6 / nincs folyamatban7.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma
megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

5

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.
7
Megfelelő rész aláhúzandó.
6
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)* nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról
nyilatkozom:
1.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés
tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez
alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe8:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe9

2.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók
az alábbiak1011:

Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert
alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozók
címe

neve:
neve:

címe:
címe:

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az
ajánlattevő a már ismert,
e pontban nevesített
alvállalkozót igénybe
veszi
…
…

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
Dátum:
8

Nem kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván
igénybe venni.
10
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
11
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
9
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………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(5. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint12
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)* nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (Kkvt.) 3. §13 szerint vállalkozásunk besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!

12
13

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen
meghaladja a 25%-ot.

.
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(6. számú melléklet)
Együttműködési megállapodás14
(minta)
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő
és
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
A Magyar Táncművészeti Egyetem által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben
nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi
együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi
megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt.
35. § (2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat
megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat
aláírására ……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …,
telefon: ..., telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek)
kijelölésre:
…………………………………………...….
(cégnév)
részéről:
………………………………
………………………………………………
(cégnév)
részéről:
………………………………
3. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

14

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!
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4. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
FELADAT

CÉG

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Dátum:

………………………………
cégszerű aláírás

………………………………
cégszerű aláírás

!
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(7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról15
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)* nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben az ajánlattételi felhívásban / a Közbeszerzési
Törvényben foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban, valamint a Kbt.
63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok.
***
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)
pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet sem tartozik a fent részletezett kizáró okok hatálya alá.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!

15

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(8/a. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 16
.
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE)
által működtetett épületekben
.
. tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

1.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)*
nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési
eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak
minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

2.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)*
nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési
eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak
minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot
kell megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8/b. számú
melléklet szerint is nyilatkoznia kell.

16

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(8/b. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 17 18
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE)
által működtetett épületekben
.
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)* nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §19 r) pont
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosomat képes
vagyok megnevezni, nevüknek és állandó lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az
alábbiak szerint nyilatkozom20:

17

Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott
(ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén).
18
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
19

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos:
r) * tényleges tulajdonos:
ra) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
20
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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1.
Valamennyi tényleges tulajdonos
állandó lakóhelye

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

2.
VAGY
b) nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)
pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a P.1.) pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek való
megfelelésről21
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE)
által működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet* megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi
nyilatkozatot teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. pont P.1.) alpontjában
előírt pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel
meg22.
Dátum:
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
………………..………………………………
cégszerű aláírás

21

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt
alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat
benyújtani.
22
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(9.a.) számú melléklet)

Nyilatkozat az M1) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelésről23
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE)
által működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet* megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi
nyilatkozatot teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1.) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg24.
Dátum:
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
………………..………………………………
cégszerű aláírás

23

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt
alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat
benyújtani.
24
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(10. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő
támaszkodásról
Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)*
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő
megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / nem
támaszkodunk25.
Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontja, azon alkalmassági követelmény(ek)
megjelölése, melynek történő megfelelés
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira vagy arra is
támaszkodik
P.1.) alkalmassági feltétel
(közbeszerzés tárgyából származó bevétel)
M.1.) alkalmassági feltétel
(referencia)

Az ajánlattevő részére a
kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet neve,
székhelye26

Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva felel meg a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek, az
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

25

Megfelelő aláhúzandó.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg.
26
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AJÁNLATKÉRŐI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ
NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK
(A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok/igazolások)
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(11. sz. melléklet)
Tartalomjegyzék

Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben
tárgyú, a Kbt. 113. § nyílt közbeszerzési eljárásban
Oldalszám
Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege
dokumentálva (11. számú melléklet)
P.1.) Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó
közbeszerzés tárgyából (portaszolgálati tevékenység ellátása) származó
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak. (12. sz. melléklet)
M.1.) Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) teljesített közbeszerzés tárgya szerinti
(portaszolgálati tevékenység ellátása) legalább 1 db referenciájának
bemutatása (ismertetése), megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő
és befejező időpontjának megadásával, év/hónap/nap bontásban), a
szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát olyan részletességgel,
hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, ennek megfelelőn
ismertetni kell különösen, hogy legalább egy megrendelő számára
legalább 2 db földrajzilag elkülönülő épületben, legalább összesen 3 fő
egyidejűleg teljesített portaszolgálati tevékenységet, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e, azzal, hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak (felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a), (3a)].
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 23. §];
(13., 13/a) sz. melléklet)
1példány elektronikus adathordozó (CD/DVD/pendrive) amely tartalmazza az
igazolásokat, nyilatkozatokat jelszó nélkül olvashatóan, de nem módosítható .pdf
fájlformátumban,

Dátum:

cégszerű aláírás
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(12. sz. melléklet)
Nyilatkozat árbevételről
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben”
tárgyú, a Kbt. 113. § nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése27) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (portaszolgálati tevékenység ellátása)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

P1) alkalmassági
feltétel
Közbeszerzés
tárgyából származó
–
általános
forgalmi adó nélkül
számított árbevétel

…. év (nettó
Ft)

…. év (nettó
Ft)

... év (nettó
Ft)

Összesen (nettó Ft)

Dátum:
………………..……………………
cégszerű aláírás

27 Nem kívánt rész törlendő!
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(13. sz. melléklet)
Nyilatkozat referenciáról
„Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által
működtetett épületekben”
tárgyú, a Kbt. 113. § nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése28) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) – hat
éven (72 hónapon) belül megkezdett az alábbi portaszolgálati tevékenységből származó
referenciáink az alábbiak volt:

Szerződést kötő másik
fél megnevezése, címe,
továbbá a
felvilágosítást adó
személy neve és
elérhetősége

Szerződés tárgya
olyan részletességű leírás, amely
alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen
eldönthető.
(Legalább egy megrendelő számára
legalább 2 db földrajzilag
elkülönülő épületben, legalább
összesen 3 fő egyidejűleg teljesített
portaszolgálati tevékenység)

A teljesítés
Teljesítés
az
ideje
előírásokn
(kezdő és
ak és a
befejező
szerződés
időpont;
nek
év,
megfelelőe
hónap,nap n történt-e
)
(IGEN /
NEM)

1.
2.
3.

sorok
4. [A
tetszőlegesen
bővíthető]

száma

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

(Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatokat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5)
bekezdésére is: „ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra,
28 Nem kívánt rész törlendő!
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vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült.”)
Kelt:
………………..……………………
cégszerű aláírás
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(13/a. sz. melléklet)
Referenciaigazolás
(minta)
Alulírott ……….... mint a ……………29 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom,
hogy társaságunk és a(z)……………30 között szerződés jött létre az alábbiak szerint:
A szerződés tárgya:
(Olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelés egyértelműen eldönthető.)
A teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontjának megadása, év/hónap/nap
bontásban):
A teljesítés helye:
A szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy
neve és telefonszáma:
A szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..31 a
teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

29 Referenciát adó cég neve és székhelye
30 Ajánlattevő cég neve és székhelye
31 Ajánlattevő cég neve
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