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E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Őrzés-védelmi feladatok ellátása BIOKOM NKft. r.

Ajánlatkérő
neve:

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

12977/2019

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím:

Siklósi Út 52

Város:

Pécs

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

paizs.jozsef@biokom.hu

HU231

Postai irányítószám:

Paizs
Telefon:

EKRSZ_
42858926

Nemzeti azonosítószám

7632

Ország:

Magyarország

József
+36 72502164

Fax:

+36 72805333

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://biokom.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem
Nem
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2019.07.29 14:18:22

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

Nem

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:
További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706702019/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706702019/reszletek
Igen

a fent említett címre:
a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi szervezet

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Városüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Őrzés-védelmi feladatok ellátása BIOKOM NKft. r.
EKR000706702019

II.1.2) Fő CPV-kód:
79713000-5

II.1.3) A szerződés típusa:

Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Őrzési szolgáltatások ellátása a BIOKOM NKft. telephelyein
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem
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Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
A szolgáltatás teljesítése során szükséges élőerő munka és irányítási vezetők vezénylése miatt részajánlattétel esetén a
munkaszervezés hatékonyságából fakadó költségcsökkenés nem érvényesül.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Őrzés-védelmi feladatok ellátása BIOKOM NKft. r.

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79713000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

- Pécsi Köztemető, 7622 Pécs Siklósi út 43. - Központi irodaház, 7632 Pécs, Siklósi út 52. - Eperfás út,
7628 Pécs, Eperfás út 3.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Őrzési feladatok ellátása az alábbi telephelyeken: Pécsi Köztemető havi 365 óra Központi irodaház havi 208 óra Eperfás úti telephely
Havi 730 óra Részletesen lásd KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Az M.2./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet
tapasztalata egész hónapban(min. 0, max. 60 hónap)

5

3. Helyettes vagyonőr kiállításának vállalt időtartama (min. 1 - max 24 óra)

5

4. Szakmai ajánlat

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Nettó ajánlati ár (HUF/fő/munkaóra)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

36

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható
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Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt plusz 30 % mértékig
adjon le megrendeléseket. Opció keretében új teljesítési helyszínhez kapcsolódó feladat ellátáshoz, valamint Ajánlatkérő működési
rendjéhez igazodóan kerülhet sor lehívásra.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
AT-nek ajánlatában a MK 1.ért. részszempontra a szakember szakmai önéletrajzát, MK 3-ra szakmai ajánlatot kell csatolnia az
ajánlattételi határidőre. Ha AT a szakember önéletrajzát nem csatolja vagy nem nevezi meg, vmint a szakmai ajánlat teljes hiánya,
vagy valamely kötelező tartalmi elemének hiánya nem hiánypótoltatható, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bek. szerinti érvénytelenségét
eredményezi.

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból
azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró
ok valamelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról
, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá. - Az Ajánlattevő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát 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) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/2015
. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a
szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért
az Ajánlattevő felel. - Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az
Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
- A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak - amennyiben Ajánlattevő nem egy korábbi eljárásban már felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be - a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
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foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
ATk pénzügyi, gazdasági alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dok-ban
meghat tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek rendelkezéseire.
Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ
részéről külön-külön követelmény. EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
– EEKDot nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK
által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk
felelnek. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4), (6) bek-e alapján felhívott AT-k részéről az alkalmasság alátámasztása céljából
benyújtandó igazolások: P.1./ Az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított kettő éves időtartamban az ajánlati felhívás feladásának napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett
valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a
fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, volt-e azon a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott, 15 napot meghaladó sorba
állítás az ajánlati felhívás megküldését megelőző 2 éven belül [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (
1) bekezdés a) pont]. P.2./ ATnek 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt
nyilatkozatát az AF feladását megelőző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbesz. tárgyából (személy- és vagyonvédelmi
tevékenység) származó áfa nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bek. a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pont] Ha
az AT a P.2./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (3) bek. szerint járhat el. P3. AT a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. d) pontja alapján csatolja
szakmai felelősségbiztosítási kötvényét egyszerű más-ban alapján szakmai fel.bizt. kötv. benyújtásával egyszerű más-ban AK a 321/
2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (7) bek. szerinti igazolásokat is elfogad a P.1.-P.3 pontban meghatározott igazolási módok helyett,
illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk ATk figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés
rendelkezéseire. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására
a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11)-(12) bek és 69§ (11a) is irányadó. AK ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a
Kbt. 69. § (4) bek rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P.1./ az AF feladásától visszafelé számított 2 éves időtartamban az AF feladásának napján létező vagy a
vizsgált időszakban megszüntetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt. AK a „sorban állás” kitétel
alatt a 2009. évi LXXXV. tv 2.§ 25. pontjában meghat. fogalmat érti.” P.2./ az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbesz. tárgyából (személy és vagyonvédelmi tevékenység) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem éri
el összesen az ötvenmillió HUF összeget. P.3./ nem rendelkezik min. 25 m Ft/év és min. 10 m Ft/kár fedezetet nyújtó szakmai
felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
ATk műszaki, szakmai alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dok-ban
meghat tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek rendelkezéseire.
Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ
részéről külön-külön követelmény. EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
– EEKDot nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK
által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk
felelnek. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4), (6) bek-e alapján felhívott AT-k részéről az alkalmasság alátámasztása céljából
benyújtandó igazolások: M.1./ AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, szerz-szerűen teljesített , de maximum 6 éven
belül megkezdett, a közbesz. tárgykörében telj. szolgáltatásait ismertető, (321/2015(X.30.) Korm. rend. 22.§ (2) bek. szerint kiállított
referencia nyilatkozatot vagy igazolást, melynek tartalmaznia kell legalább: a)szerz-t kötő másik fél neve, címe b)szolgáltatás tárgya,
menny., leírása c)telj. ideje (kezdő- befejezés időpont év-hónap-nap pont.) d)ref. tárgyára von. mennyiségi adatok e)információ, hogy a
telj. az előírásoknak és a szerznek megfelelően történt-e g)ref-ról információt nyújtó személy neve, elérhetősége. Kbt. 65.§ (1) bek. b)
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pont; 321/2015(X.30.) Korm. rend. 21.§ (3) bek. a) és (3a) pont A benyújtott ig-ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt
alk-i köv-ek teljesítése, akkor is, ha AT a csatolni kívánt ref-t közös ATként, főváll-ként vagy alváll-ként teljesítette. AK a telj.
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tev. a szerz. részteljesítéseként valósult
meg. M.2./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be kíván
vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (3) bek b) pont]. A szakemberek bemutatása során
csatolandók: a) szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, az M.2./pontban előírt alkalmasság teljesülésének
alátámasztására b)szakember végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás
tekintetében tett nyilatkozat M.3./ Minőségbiztosítási . intézkedéseiről más szervezet által végzett vizsgálattal; nyújtsa be bármely
nemzeti rendszerben akkr. szervezet által kiállított vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű)
min.bizt., OHSAS 18001 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi eg.véd. és bizt.ir. és ISO 27001 (vagy azzal egyenértékű) inf. bizt. ir.
rendszertan-t, vagy a min. bizt. érdekében tett, ezekkel egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékait. (KR 21.§ (3) c) pont. Kbt. 69. § (11a
) bekezdése alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik: M1. az AF feladását megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdett, és 3 éven belül
szerződésszerűen teljesített, min. 1 db több (min. 2) telephelyen, min. 12 hónapig folyamatosan végzett min. 200 óra/hét élőerős
őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, amely kiterjedt külső ügyfélforgalmat bonyolító objektum védelmére is.
M2./ M2. minimum 1 fő szakmai vezetővel, aki felsőfokú rendvédelmi vagy katonai végzettséggel, vagy biztonságszervező I. (OKJ
száma: 54 861 01 0000 0000) végzettséggel, őrzés-védelmi tevékenység szervezése terén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal
rendelkezik. M3./ vagyonvédelmi tevékenységre von. ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási, OHSAS 18001 (vagy azzal
egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási és ISO 27001 (vagy azzal egyenértékű) információ
biztonságirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett, ezekkel egyenértékű intézkedéseket ig. dok-kal.
Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek irányadók.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: a nyertes AT a Ptk. 6:186.§ (1) bekalapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős
megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér: amennyiben
nyertes AT, számára felróható okból késedelembe esik, a késedelemmel érintett napon elszámolt, szerz szerinti, ÁFA nélkül számított
ellenszolg 5 %-a/késedelmes óra. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a késedelemmel érintett napi részteljesítésre elszámolt, ÁFA
nélkül számított ellenszolg 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes ATnek felróható okból a szerz teljesítése meghiúsul, a
szerz meghiúsulással érintett részére (időtartamára) vonatkozó teljes vállalkozói díj nettó összegének 15 %-át köteles megfizetni.
Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a nyertes AT felelős, a károk rendezése az ő feladata.
Részletesen lásd KD.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A megbízási díj az igazolt szerződésszerű teljesítéseket követően havonta a Kbt. 135. § (1), (3), és (5)
– (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (
HUF) kerül kifizetésre. Ajánlatkérő a szolgáltatások fedezetét a BIOKOM Nonprofit Kft. költségvetésének terhére biztosítja.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Igen

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, valamint az ennek
végrehajtásáról szóló 22/2006 (IV. 25.) BM rendelet, 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

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

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Nem

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje Nem
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.09.04

09:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
Hely:
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2019.09.04

11:00

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a Kbt. 68.§ az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

Igen
2022. június

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Igen

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

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

Nem

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

Nem

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.

Igen

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

Igen

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
Ajánlatkérő korlátozást nem határoz meg.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Nem

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár: ford.ar., Mk.1. ért. szempont: egyenes ar. 2./ fordított ar, 3./ Sorba rendezés Ha AT a szakember önéletrajzát az ajánlattételi
hat.időig ajánlatában nem csatolja és az ajánlatban egyéb módon se nevezi meg,ajánlata Kbt. 73.§(1) e) alapján érvénytelen
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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Nem

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

Igen

Igen

VI.3.12) További információk:
1. AK KD-t az ekr.gov.hu felületen teszi hozzáférhetővé 2. Kiegészítő táj. a Kbt. 56. § (1)-(5), és a 114. § (6) bek-ben, és a KD-ban
foglaltak szerint. AT-nek a kieg.táj-ban feltett kérdéseiket EKR-en keresztül kell megküldeniük 3. Helyszíni bejárás: AF közzétételét
követő 5. munkanap 10:00 óra ; találkozási pont: Pécs, Siklósi út 52. 4. Az ajánlatoknak az ajtét határidő lejártáig az EKR-en keresztül
kell elektronikusan beérkeznie 5. Ajánlatnak pdf formátumúnak, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie 6. AT
az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólap - Kbt. 66. § (2) bek, Kbt. 67. § (4)
bekezdés szerinti nyilatkozatok - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében - NYIL folyamatban levő vált.bejegyzési
elj-ról és kizáró okokról 7. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek
tekintetében (nemleges tartalmú nyil benyújtása is kötelező) csatolni kell a szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tart okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint 8. AT (közös AT) az ajánlatban nyilatkoznia kell: a fordítások
hitelességéről, a kieg.táj-ok figyelembe vételéről nyertessége esetén a szerz teljesítése során vállalja a szolg ellátásához szükséges
munkaerő biztosítását, és okozott károkat megtéríti 9. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT,
valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alváll, és az alk igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi
iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti
aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás 10. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2)
bek és Kbt. 41/A. § (1)-(3) bekezdések rendelkezései szerint 11. Ha több AT közösen nyújt be ajánlatot , akkor az arról szóló
megállapodást csatolni kell a KDban meghatározott tartalommal 12. Minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: AF III.1.3.) P1./-P.3., M.1/- M.3./ pont 13. Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69.
§ (5) bek alapján 14. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bek nem alkalmazandó 15. Elj nyertese az az AT, aki az AK részére az AFben és
a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette 16. GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása
során az üzleti titkot tartalmazó dok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza 17. AFben megjelölt
határidők az AF közvetlen megküldését követő napon kezdődnek 18. Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő mo-i helyi
idő szerint értendő 19. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza 20. FAKSZ: dr. Turi Ákos 00416

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019.07.29

(A rendszer automatikusan tölti)

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