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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49829-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások

2011/S 30-049829

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Mátrai Gyógyintézet
7151. hrsz.
Figyelmébe: Kerényi Erika
3233 Mátraháza
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 37574505
E-mail: igazgatas@magy.eu
Fax  +36 37374091
További információk a következő címen szerezhetők be:
Dr. Kónya Tamás
Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2.
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax  +36 36426386
Internet: www.drkonya.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb gyógyintézet
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

A Mátrai Gyógyintézetben őrző-védő szolgáltatás és rendészeti tevékenyég ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 23
A teljesítés helye Mátrai Gyógyintézet mátraházai és kékestetői telephelyei.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49829-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:igazgatas@magy.eu
mailto:konya.ugyved@upcmail.hu
www.drkonya.hu


HL/S S30
12/02/2011
49829-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2/6

12/02/2011 S30
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/6

NUTS-kód HU312

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozói szerződés a Mátrai Gyógyintézetben őrző-védő szolgáltatás és rendészeti tevékenyég ellátása
tárgyában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
79713000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Mátrai Gyógyintézet mátraházai és kékestetői telephelyein őrző-védő szolgáltatás és rendészeti tevékenyég
ellátása 48 hónap időtartamban, melynek keretében el kell végezni a portaépületben lévő szolgálati hely és
szolgálati lakás külső-belső felújítását, valamint a Mátraházai Telephely körbekerítését.
A pontos paramétereket a dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított, az ajánlatkérő képviselője által
leigazolt számla benyújtását követően a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével egyenlíti ki.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a közbeszerzési eljárás
alapján kötendő szerződés teljesítéséért a dokumentáció részét képező "Megállapodás közös ajánlattételről"
című minta szerinti tartalommal.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Igen
2005. évi CXXXIII. törvény

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés d)-e) pontjaiban foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(9)
szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének
a)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá,
— Az ajánlattevőnek - a Kbt. 63. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők
(alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia
kell mind az ajánlattevőre (közös ajánlatot tevőkre), mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi dokumentumokat:
1) valamennyi bankszámlájáról a számlát vezető pénzügyi intézetnek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
30 napnál nem régebbi igazolását, az alábbi tartalommal: bankszámlaszám, mióta vezeti a bankszámlát, volt-e
rajta az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás [Kbt. 66. § (1) bekezdés a)
pont];
2) az utolsó 3 lezárt üzleti év (2007-2009.) számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját [Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont];
3) felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény) benyújtása [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (4) bekezdésre felhívja a figyelmet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
1) bármely bankszámláján a banki igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás
volt (önálló megfelelés);
2) a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített utolsó 3 lezárt üzleti év (2007-2009.) beszámolója
alapján a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt (önálló megfelelés);
3) nem rendelkezik legalább 40 000 000 HUF/év és legalább 10 000 000 HUF/biztosítási esemény biztosítási
összegű, a szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó szakmai felelősségbiztosítással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak az alábbi dokumentumokat kell az alkalmasság igazolására becsatolni:
1) mutassa be, illetve csatolja a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az előző év (2010.) legjelentősebb,
jelen közbeszerzés tárgya szerinti (őrzés-védelem szolgáltatás) referenciáit, amely tartalmazza a szolgáltatás
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megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, a teljesítés előírásoknak,
szerződésnek való megfelelőségét, valamint az igazolást adó fél nevét, elérhetőségét. A referenciaigazolásokat
a Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott tartalommal csatolja;
2) az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és szakmai képzettségének ismertetésével,
és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás
teljesítésében részt vesznek, illetve azért felelősek (önéletrajz, bizonyítványmásolatok) [Kbt. 67. § (3) bekezdés
b) pont];
3) az előző évre (2010.) vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással [Kbt. 67. § (3) bekezdés c) pont].
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (4) bekezdésre felhívja a figyelmet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek.
1) az elmúlt évben (2010.) teljesített, legalább 3 db, egyenként legalább nettó 10 000 000 HUF/év őrzés-
védelem szolgáltatásra vonatkozó pozitív tartalmú referenciával;
2) a vezető tisztségviselői közül legalább 1 fő nem rendelkezik (a szolgálat tagjaként) középfokú
biztonságszervező képesítéssel és legalább 3 éves, a vagyonvédelem területén szerzett szakmai gyakorlattal;
3) munkaviszonyban lévő és vagyonőrként foglalkoztatott legalább 10 fővel, nem tagja a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem



HL/S S30
12/02/2011
49829-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5/6

12/02/2011 S30
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/6

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 31.3.2011 - 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 60 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ÁFÁ-val növelt bruttó ellenértékét az ajánlatkérőnek a MÁK-nál
vezetett 10035003-01490002 számú számlájára kell átutalni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
31.3.2011 - 09:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31.3.2011 - 09:00
Hely
Mátrai Gyógyintézet, Titkárság, MAGYARORSZÁG 3233 Mátraháza (melyhez a portán kapnak útbaigazítást az
ajánlatevők).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Eredményhirdetés tervezett időpontja: 5.4.2011 (9:00)
2) Szerződéskötés tervezett időpontja: 15.4.2011.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
4) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira, valamint 63. § (3) bekezdésére.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak
vonatkozásában.
6) Az 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.
Az 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. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján
az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés
szerinti szervezet 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
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személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés e), a 67. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre
állásukat bizonyító iratot.
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.
Ajánlatot zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel
kell tüntetni az "Eredeti" vagy a "Másolati" példány megjelölést. Eltérés esetén az "Eredeti példány" tartalma a
mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: "Őrzés-védelem" és az "Ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel!".
7) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott szerződéses megállapodás
ajánlattevőre vonatkozó adatait nem töltik ki, valamint a cégjegyzésre jogosult(ak) nem írták alá, és az ajánlat
részeként a mellékletekkel együtt nem csatolták.
8) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, valamint a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezetnek csatolni kell az ajánlati
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány egyszerű másolati
példányát. Az igazolások egyszerű másolatként is benyújthatóak.
9) Amennyiben az ajánlattevő a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel, és a felhívásban meghatározott
pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek jelen felhívásban szigorúbbak, mint az
ajánlattevő minősítése, akkor az alkalmasságot külön kell igazolnia.
10) Amennyiben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt megjelöli, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdése
szerint jár el.
11) Ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevőt az APEH által közzétett köztartozók listáján.
12) Az ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2)-(4) bekezdés
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
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