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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciók/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Deák Terézia
Telefon: +36 14714293
E-mail: deak.terezia@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I.
em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Deák Terézia
Telefon: +36 14714293
E-mail: deak.terezia@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Személygépjárművek tartós bérlete, flottakezelési szolgáltatásokkal a Nemzeti
Sportközpontok részére”
Hivatkozási szám: 75-17-2751
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34110000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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„Személygépjárművek tartós bérlete, flottakezelési szolgáltatással a Nemzeti Sportközpontok
részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Személygépjárművek tartós bérlete, flottakezelési szolgáltatásokkal a Nemzeti
Sportközpontok részére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34110000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 25 darab (15 db 1. kategóriájú, 1490-1690 ccm közötti lökettérfogatú és 10 db 2.
kategóriájú, 1490-1690 ccm közötti lökettérfogatú) - a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett műszaki leírásnak megfelelő, „0” kilométeres, azaz használatba még nem vett,
üzembentartásban még nem állott - személygépjármű tartós bérlete a hozzákapcsolódó
flottakezelési szolgáltatásokkal. Ajánlattevő (az eljárás második szakaszában) a fenti kategóriákon
belül azonos típust köteles megajánlani.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt biztosítania kell a bérbe adott
gépjárműparkhoz az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat:
A. Biztosítások (CASCO, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás) ügyintézése
B. Káresemények teljes körű biztosítási ügyintézése
C. Karbantartási- és szervízszolgáltatások ellátása
D. Csereautó biztosítása
E. Assistance szolgáltatás
F. Hozom-viszem szolgáltatás
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G. Téli-nyári gumicserék szervezése/elvégzése hozom-viszem szolgáltatással, gumik karbantartása,
javítása, tárolása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személygépjármű bérbeadással és flottakezeléssel foglalkozó
szakember szakmai tapasztalata (hónapban) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 3
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a
részvételre jelentkezőket a részvételi felhívás III.1.3) pont M1) alpontjának történő megfelelésre
benyújtott referencia nyilatkozatok/referencia igazolások alapján, a bérbeadott
személygépjárművek darabszáma szerint, 1-től 3-ig terjedő skálán, csökkenő sorrendben
rangsorolja. Minden jelentkező esetében egy, a legmagasabb darabszámú személygépjármű
bérbeadását igazoló referencia nyilatkozat/referencia igazolás kerül értékelésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. részszempont: Ajánlati ár - Bérleti átalány díj összesen (nettó Ft/hó) (25 db személygépjármű),
súlyszám: 95.
2. részszempont: Személygépjármű bérbeadással és flottakezeléssel foglalkozó szakember szakmai
tapasztalata (min. 6 hónap, max. 12 hónap), súlyszám: 5.
Az adható pontszám alsó és felső határa mindkét részszempont esetében:0-100 pont.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek a részvételre
jelentkező (RJ), alvállalkozó (AV) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
(GSZ)vonatkozásában.
Igazolási mód:
RJ-nek és GSZ-nek a részvételi jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ek
hatálya alá. Közös jelentkezés esetén a közös RJ-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt
be. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.2. § (1) bek.-re figyelemmel a közbeszerzési
dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz
tartozó EEKD mintát.
RJ-nek a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend.8. § i) pont ib) és ic), illetve a 10. § g) gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint
kell igazolnia.
RJ a Kbt. 67. § (4) bek.-re figyelemmel a részvételi jelentkezésben köteles benyújtani arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV
tekintetében az EEKD benyújtásával RJ eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati
kötelezettségének.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.
Irányadó továbbá a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja, valamint a 321/2015.Korm.rend. 15.§ (1)-(2)
bekezdései.
A Kbt. 69. § (4), (6) és (9) bekezdésére figyelemmel AK az ajánlattételi szakaszban megfelelő
határidő tűzésével fogja kérni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások
benyújtását:
- magyarországi letelepedésű AT-nek a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 8. § előírásai szerint kell
igazolnia a kizáró okok fenn nem állását;
- nem magyarországi letelepedésű AT -nek a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 10. § előírásai szerint
kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Amennyiben a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazására kerül sor, AK már a részvételi
jelentkezések bírálata során bekéri a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 8. § és 10. §-a szerinti
igazolásokat, a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével állapítja meg.
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A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában,
a 6-7. §-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: RJ-nek a részvételi jelentkezésben
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban
foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő a
EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik arról („igennel” kitölti), hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell
az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni.
Amennyiben a részvételi felhívásra a keretszámot (3) meghaladó részvételi jelentkezést
nyújtanak be és a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazására kerül sor, AK már a részvételi
jelentkezések bírálat során fogja kérni az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés igazolásait. Amennyiben a részvételi felhívásra nem nyújtanak be a keretszámot (3)
meghaladó részvételi jelentkezést, AK az ajánlattételi szakaszban bocsát ki felhívást az
igazolások benyújtására, a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek. alkalmazásával. Amennyiben AT az
igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel AT-t az igazolások ismételt benyújtására,
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolást az AK felszólítására nyújtotta volna
be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
M1) 321/2015. Korm.rend .21. § (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) bek. szerint.
Részletes információkat a részvételi dokumentáció tartalmaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, ha nem kerül bemutatásra legalább 1 db referencia
szerződés, mely:
- a részvételi felhívás feladásának napjától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számítottan
legfeljebb 72 hónapban megkezdett és a részvételi felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5)
pontja) visszafelé számítottan legfeljebb 36 hónapban befejezett teljesítésről/részteljesítésről
szól, és amely
- tárgya: személygépjármű bérbeadása és hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatás, továbbá
- a szerződés keretében (referencia igazolás/nyilatkozat alapján) legalább 7 db
személygépjármű bérbeadása és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatás biztosítása valósult
meg.
A bemutatandó legfeljebb 3 referencia szerződés mindegyikének legalább egy éven keresztül
folyamatosan teljesített bérbeadást és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatás nyújtását kell
igazolni, attól függetlenül, hogy keretében hány darab személygépjármű bérbeadása és
kapcsolódó flottakezelési szolgáltatás biztosítása valósult meg, és tartalmaznia kell arra
vonatkozó információt, hogy a teljesítés/részteljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
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Az M1) alkalmassági követelmény legfeljebb 3 referencia szerződésből teljesíthető. Minden -az
alkalmassági követelményre vonatkozó megfelelés érdekében bemutatott - referencia
szerződésnek egy éven keresztül folyamatosan teljesítettnek kell lennie. Amennyiben több
referencia kerül bemutatásra, AK a szerződésekben szereplő személygépjármű darabszámot
összeadja, amennyiben a referencia tárgya bérbeadás és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatás
biztosítása.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
Késedelmi kötbér:
- késedelmes leszállítás, átadás-átvétel esetén
- cseregépjármű késedelmes biztosítása esetén
- flottakezelési szolgáltatás részét képező bármely egyéb szolgáltatás késedelmes megkezdése
esetén
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes
ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Irányadó a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és az Art. 36 /A. §-a.
A részletes fizetési feltételeket a részv. dok. tartalmazza. A bérleti díjat a Bérlő a Bérbeadó által a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kiállított számla alapján, banki átutalással teljesíti. Bérlő
előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/10/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás jogalapja a Kbt.85.§(2)bek.c)pontja.
2) Az 1. részszemp.esetében a szemp. szerinti legkedvezőbb ajánlat a max. 100 pontot kapja, a
többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK.
A 2. részszemp.esetében AK azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a minimálisan elvárt 6
hónap, személygépjármű bérbeadásban és flottakezelésben szerzett gyakorlaton felül hány
hónap gyakorlatot tud bemutatni.
AK 1 szakember max. 12 hónapos szakmai tapasztalatát értékeli. A részszemp. esetében a
szemp. szerinti legjobb ajánlat a max. 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a
pontszámokat az AK. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a bemutatott gyakorlat legkedvezőbb
szintje 12 hónap, amelyre, illetve az ennél nagyobb megajánlásokra AK a ponthatár felső
határával azonos pontot adja. Az az AT, aki 6 hónap, vagy annál kevesebb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakembert mutat be, ajánlatára 0 pontot kap.
3) III.1.3.) pont szerinti alk. feltétel és igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) AK a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71.§(6)
bek.alapján hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplőre tekintettel egy alkalommal
lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
5) Csatolni kell a részv. jel.-hez a Kbt.66.§,(4),(6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5)bek.szerinti
felolvasólapot.
6) Felelős akkr. közb. szaktanácsadó: dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest,
Hermina út 49.
7) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8) AK az ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtó ATkel a közbeszerzési eljárás 2. szakaszában
kettő tárgyalási forduló lebonyolítását tervezi, ezek a tárgyalások közös tárgyalások, amelyeken
valamennyi AT részt vesz. Szükség esetén további tárgyalásokat tarthat AK.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy AK a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. AK a
tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít. A tárgyalások lezárásaként AK - amennyiben a változások
nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az AT(ke)t felhívja
végleges ajánlat írásban történő beadására. A tárgyalások pontos helyszínéről és időpontjáról
az AT(k) írásban (fax, e-mail útján) kap(nak) tájékoztatást.
9) Irányadó: Kbt. 69.§, 70.§, 85.§(1) bek., 86 -89.§. RJk keretszáma: max. 3, a Kbt.86.§(3)bek.
alapján. AK a Kbt. 69.§ szerinti felkérésre benyújtott referencia igazolások/nyilatkozatok
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tartalma alapján rangsorolja a részv. jelentkezőket, szabályait a részv. dok. tartalmazza.
10) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.
11) A részvételi felhívásban, és a részv. dok.-ban foglaltakkal kapcsolatban bármely
gazd.szereplő, aki tárgyi közbesz. eljárásban részv. jelentkező lehet, kieg. táj.t kérhet az AKtől a
Kbt. 56. § alapján, melyet az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben (.pdf
formátumban) vagy telefaxban kell megtenni (e-mail: deak.terezia@bmsk.hu; telefax: 471-4290).
AK kéri a gazdasági szereplőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a
deak.terezia@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is
küldje meg.
12) A Kbt. 85. § (1) bek. alapján a részvételi szakaszban RJ nem tehet ajánlatot.
13) RJ-nek a részv. jel.-ben EEKD-t kell benyújtani. AK a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 2. § (3) bek.
a) pontja alapján kéri,. hogy RJ az EEKD-ban tüntesse fel a részv. jel. benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitására nem támaszkodik.
14) AK a beszerzés igény és a kapcs. szolg.-ok oszthatatlansága miatt a részajánlattételt nem
biztosítja.
15. Részv. jel.-ek bontása: 2017.10.16. 13:00 óra. Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I.
emeleti tárgyaló. Kbt. 68.§ szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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