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HIRDETMENY NELKOU TARGYAIASOS EuARAs
AJANLATTETELI FELHfrASA

Az ajanlatkera a Kbt. 122. § (7) bekezdes a) pontja ertelmeben az alabbiakban reszletezett
k6zbeszerzesi eljarast indftja.

I. AJANLATKERO
1. Hivatalos nev: Matrai Gy6gyintezet

Postai dm: 3233 Matrahaza, 7151. hrsz.
Kapcsolattartcisi pont(ok): Dr. Urban Laszl6 PhD fa,cr':>"cr':>lrn
Telefon: +36 37574505
Fax: +36 37374091
E-mail: foigazgato@magy.eu

> $/'
Internet dm: wwrnagy.eu

II.

es kekestetOi telephelye.

2.

3.

4.

1. Szerzodeshez rende
erdekeben az ajanlatker

2. Szerzodes tlpusa: Szolgaltatas megrendelese.

3. A teljesltes helye: Matrai Gy6gyintezet matra

4. A szerzodes meghatarozasa/targya: "Magy- arza- veda szolgaltatas, rendeszeti feladatok
ellatasa- 2013."

S. Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV): 79.71.00.00-4

6. Reszekre torteno ajanlattetel: Nem.
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7. Elfogadhatok- e alternativ ajanlatok: Nem.

8. Szerzades szerinti mennyiseg vagy alkalmazasi kor:

Matrai Gy6gyintezet matrahazai os kekestetdi JePhelyein orzo- vedo szolgaltatas es
rendeszeti tevekenyeg ellatasa 12 h6nap idotartamban.
A beszerzes targyanak reszletes bemutatasat es a muszaki lefrast az AD tartalmazza,
melyet a nyertes ajanlattevo altai elkeszftendo orszolgalati utasftasba be kell epfteni.

Ahol az ajanlatkero a beszerzes targyanak muszaki lefrasahoz szabvanyt, muszaki
engedelyt, muszaki elofrasokat, muszaki ajanlast I meg, ugy ajanlatkero ezeket,
vagy ezekkel egyenerteku muszaki lefrasoknak va I megfelelest fogad el.

III.

i6ban, a dokumentaci6 reszet
ak egyertelmu es kozerthetO

dologra,
val6

altai
sere
fvas,
stb.]

1.

2. Fa finanszirozasi es fizetesi feltetelek (az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei,
iIIetaleg a vonatkozo jogszabalyokra hivatkozas): I
a) Az ajanlatkero a teljesftes ellenerteket a nyertes ajanlattevo altai kiallftott, az

ajanlatkero kepviseloje altalleigazolt (resz)szamla kezhezvetelet kovetoen 30 napon
bellil a Kbt. 130. §- a, valamint az Art. 36/A. §- a figyelembevetelevel egyenlfti ki.

b) Ajanlatkero elofrja, hogy
- a nyertes ajanlattevo nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesftesevel
osszefuggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja
szerinti felteteleknek nem megfelelo tarsasag tekinteteben merulnek fel, es
melyek a nyertes ajanlattevo ad6koteles jovedelmenek csokkentesere
alkalmasak.
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- a nyertes ajanlattev6 a szerz6des teljesftesenek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetet az ajanlatker6 szamara megismerhet6ve teszi es a Kbt.
125. § (5) bekezdes szerinti Ogyletekr61 az ajanlatker6t haladektalanul ertesfti.

c) Ajanlatker6 reszszamla benyujtasara a doRumentaci6 reszet kepez6 szerz6des
tervezetben foglaltak szerint biztosft lehet6seget.

3. A nyertes(ek) altalletrehozand6 gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely:
Gazdasagi tarsasag letrehozasa nem kavetelme~y, de egyOttes ajanlattetel eseten a
vezet6 (a kazas ajanlattev6k neveben eljarni jogosult) ceget meg kell jelalni, es a kazas
ajanlattev6knek egyetemleges felel6sseget kell vallalniuk. Az ajanlatban meg kell
jelalniiik, hogy kepvisel6kent melyik ajanlattev6 jar el, az erre vonatkoz6
meghatalmazast, valamint a kazas ajanlatte kazatt letrejatt egyOttmukadesi
megallapodast/szerz6dest az ajanlathoz csatolni A kazas ajanlattev6k csoportjanak
kepviseleteben te~ minden nyilatko~~nak uen tartalmaznia kell a kazas
ajanlattev6k m 'elaleset. Az e Ral.os ajan azdasagi szerepI6(k)
szemelyeben nlatteteli hatar:L drta utan hele.

,;1
\4.

a)

b)

Imassag
ki lefras
i) pont ib)

5. Gazdasagi es penzugyi alkalmassag:

a) Az alkalmassag megrtelesehez szlikseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod:
• Az ajanlattevonek az alabbiak szerint kell igazolnia alkalmassagat:

PI!. Valamennyi penziigyi intezmeny tanlat(tetel)i felhfvas megkiildesenek
napjat61 nem regebbi nyilatkozatat arr61, hogy mi6ta vezeti a
bankszamlat es volt-e sorban alias jelen ajanlat(tetel)i felhfvas
feladasat61, megkUldesetOl visszaszamftott ket evben att61 fUggoen,
hogy az ajanlattev6 vagy reszvetJlre jelentkez6 mikor jatt letre, illetve
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mikor kezdte meg tevekenyseget, amennyiben ezek az adatok
rendelkezesre allnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdes a) pont].

P/2.

Jelen pont szerinti alkalmassagi riterium eseteben az ajanlatker6 az
ajanlattev6 arra vonatkozo nyilatkozatat, hogy megfelel az ajanlatker6
altai jelen pontban el6frt alkalmas~agi kovetelmenyeknek elfogadja.

Az ellizli harom iizleti evre (201d!" 2011., 2012.) vonatkozoan a teljes-
altalanos forgalmi ado nelkUl szamftott- arbeveteler61, iIIetve ugyanezen
id6szakban a kozbeszerzes tar 01 szarmazo- altalanos forgalmi ado
nelkul szamftott- arbeveteler61 a nyilatkozat, attol fugg6en, hogy az

mikor kezdte meg tevekenyseget,
re allnak. [310/2011. (XII. 23.)

••

P/3.

Jelen pont szerinti alkalmassagi terium eseteben az ajanlatker6 az
ajanlattev6 arra vonatkozo nyilatkozatat, hogy megfelel az ajanlatker6
altai jelen pontban el6frt alkalmas~agi kovetelmenyeknek elfogadja.

b) Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i):
• Az eljarasban nem lehet ajanlattevo:

P/1. Az osszes szamlavezet6 penzugyi intezmenyt61 benyujtott banki
igazolas(ok) alapjan barmely igazblasban a jelen ajanlat(tetel)i felhfvas
feladasatol, megkUldeset61 viss1zaszamftott ket evben 30 napot
meghalado sorban alias fordult elo.
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P/2.

Amennyiben az ajanlattevo altai becsatolt igazolas tanusaga szerint az
ajanlattevo vonatkozasaban a szamlanyitast61, illetve szamlavezetestol
sorban alias nem fordult elo, ugy Jzt az ajanlatkero elfogadja. .

Alkalmatlan az ajanlatteva, ha lz elaza harom Ozleti .vben (2010.,
2011., 2012.), a teljes- altala~os forgalmi ad6 nelkUl szamftott-
arbevetele nem eri el az evi 3(l)M,- Ft- ot, tovabba a kozbeszerzes
targyab61 (orzes- vedelem es/va~y rendeszeti tevekenyseg) szarmaz6-
altalanos forgalmi ad6 nelkUl sz mftott- arbevetele nem eri el az evi
20M,- Ft- ot.

a)

P/3. ndelkezik a 2005. evi (XXXIII. tv.,
elet rendelkezeseinek megfelelo

6. Muszaki

Az alkalrri'a~sag megiteleseh
~4JA7:aj "~ . ttevonek az alabbi

v6kent szerzo
erenct~ igfzplasn

, . ",$lt,. c'"

vonatkoz nyilatkozatl'lak oly ,rnt ..•~r ••••

ajanlattevonek (adott esetben
szervezetnek) az alkalmassaga
Ajanlatkero a referencia erte
teljesfteset veszi figyelembe.
Ajanlatkero a szerzodes targyat
egyes kozos ajanlattevo sajat
esetben, amikor a szerzodes ta
volt es a konzorciumi tagok egyet
sor. Erre a korUlmenyre a refe
kUlon nyilatkozni szukseges.

ferencia ismertetesere
Imaznia, hogy abb61 az
rendelkezesre bocsat6

CO\,'CrTelmuen megallapfthat6 legyen.
I lesenel csak az ajanlattevo sajat

kepez6 szolgaltatas egeszet minden
nek tekinti minden olyan

kepezo szolgaltatas osztatlan jellegu
mleges kotelezettsegvallalasara kerult
a igazolasban hivatkozni kell, illetve
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Jelen pont szerinti alkalmassagi
ajanlattevo arra vonatkoz6 nyilat
altai jelen pontban elofrt alkalma

ium eseteben az ajanlatkero az
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M/2. Azoknak a szakembereknek a
vegzettsegGk, szakmai tapasztalat
be klvan vonni a teljesftesbe.
vegzettseget igazol6 dokumentu
is tartalmaz6 oneletrajzot is vala
vonatkozasaban.

evezesevel, kepzettsegGk es/vagy
k tablazatszeru ismertetesevel, akiket
Csatolni szGkseges a kepzettseget,
kat, valamint a szakmai tapasztalatot
ennyi teljesftesert felelos szakember

Jelen pont szerinti alkalmassagi
ajanlattevo arra vonatkoz6
alt/l jelen pontban eloll>"talka

iterium eseteben az ajanlatkero az
q~,,'..,~CIat, hogy megfelel az ajanlatkero

kovetelmenyeknek elfogadja.

es

7. A fentiekben elofrt alkal ()s-sagl kovetelm mas
szervezet (vagy szemely) kapadta~ara tamaszkodva egfelelhetnek, a kozottGk fennall6
kapcsolat jogi jellegetol fUggetlenGI. Ebben az es en meg kell jelolni az ajanlatban ezt a
szervezetet es az eljarast megindft6 felhlvas von pontjanak megjelolesevel azon
alkalmassagi kovetelmenyt (kovetelmenyeket), melynek igazolasa erdekeben az
ajanlattevo ezen szervezet eroforrasara (is) tam ik. A kapacitasait rendelkezesre
bocsat6 szervezet az elofrt igazolasi m6dokkal m6don koteles igazolni az adott
alkalmassagi feltetelnek torteno megfelelest, bba koteles nyilatkozni, hogy a
szerzodes teljesftesehez szGkseges eroforrasok delkezesre allnak majd a szerzodes
teljesftesenek idotartama alatt.
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IV. EuARAs

1. Eljaras tipusa (indokolasa): Kbt. Harmadik Resz 2. § (7) bekezdes a) pontja alapjan
hirdetmeny nelkGli targyalasos eljaras a beszerzes b It ertekere figyelemmel.

1. Az eljarast
idopontja: A ta

kenS dokumentaciot keszft, azt jelen
bocsatja az ajanlattevak

2. Biralati szempontok: Legalacsonyabb osszegu elle

3. A dokumentaci6 beszerzesenek feltetelei: Ajan
ajanlatteteli felhfvassal egyidejUleg terftesm
rendelkezesere.

4. Ajanlatteteli hatarido: 2013. oktober 4. napja, ida 10.00 ora.

5.

6.

7.

a)

c) ese

V.

egkUldesenek)
pon belGI.

2. Szerzodeskotes tervezett id
atadasat, illetve megkGldeset koveta naptol szam
osszegezes atadasat, illetve megkGldeset koveta

s (Kbt. 77. § (2) bekezdes)
11. napon, de legkesabb az frasbeli

napon belOl.

3. A targyalas lefolytatasanak menete es az ajanla(tk4ero altai eloirt alapveto szabalyai:
Ajanlatkera egy alkalommal kivan az ajanla I egymast kovetOen targyalni.

A targyalason a felek reszeral kotelezettsegvallalas jogosult szemely vehet reszt.

Ajanlatkera az altala adott barmilyen tajekoztatast z osszes ajanlattevanek megadja.
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Ajanlatkerc5 az ajanlattevc5 hozzajarulasa nelkUl a targyalason az ajanlatar61 kozolt
semmilyen informaci6t nem oszt meg a tobbi ajanl I.

Ajanlatkerc5 a targyalast elc5relathat6lag 2013. okt

nyvet keszft, es azt a targyalas
en, az adott targyalason reszt vett
nyt atad, vagy ket munkanapon belUl

Ajanlatkerc5 minden egyes targyalasr61 jegyzc5
befejezeset kovetc5 ket munkanapon belOl mi
ajanlattevc5nek ala kell frnia, es reszOkre egy peld
megkOld.

er 21. napjan zarja Ie.

A targyalasok lezarasakent az ajanlatkerc5 az aj nlattevc5ket felhfvhatja egy vegleges
ajanlat frasban tortenc5 beadasara. Ajanlatke a vegleges ajanlatok beadasanak
hataridejet a vegl ajanlat beadasara Ihfvasban adja meg.

Ha Ajanl::>tli.6rn
befeje
az ajanl
ala

targyalas

A ta
A benyuJ
tehet a fent

Amennyiben az
benyujtott ajanlatat te
vonatkozasaban all be.

ajanlatkerc5 a bontasra
. ezen elsc5dleges ajanlat

Mind az ajanlattevc5, mind pedig annak al lIalkoz6ja (adott esetben) reszerc51
kotelezettsegvallalasra jogosult szemely vehet reszt a targyalason- ez lehet a
cegkivonatban szereplc5 szemely, vagy meg azott, ez ut6bbi esetben a
cegkivonatban szereplc5 cegjegyzesre jogosult sz ely altai kialHtott, 2 tanu altai alarrt
vagy kozjegyzc5i okiratba foglalt meghatalmazast az ajanlatkerc5 bemutatni.

Ha az ajanlatkerc5 az eljaras eredmenyet kihirdett
dokumentaci6nak es az ajanlatnak a targyalas

a szerzc5dest a felhfvasnak, illetc5leg a
zesekori tartalma szerint koti meg.

4. Elsa targyalas idc5pontja: 2013. okt6ber 18. napja, dc5pont: 10.00 6ra.
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s. Egyeb informcki6k:

a) Ajanlattevoknek az ajanlat kidolgozasakor figyelembe kell venniUk azokat a
kovetelmenyeket, felteteleket is, amelye a kozbeszerzessel es a beszerzes
targyaval kapcsolatos egyeb vonatkozo jogsz balyok el6frnak (2005. evi (XXXIII. tv.,
22/2006. (IV. 25.) BM rendelet}.

b) lekleteiben} esetlegesen szereplo, a
koreben elofrt tanusftvanynak

iatt szuksegesse valo meghatarozott
asra, tevekenysegre, szemelyre,
etve megnevezes csak a beszerzesi
rdekeben tortent, es ajanlatkero

~kel.

re

c)

d)

eredeti,
bejelento is el
kOlonbozo, akkor
meghatalmazott alafrasat is tartalmazo,
meghatalmazast cegszeruen alafrok alafrasi

eseten alairas
nlatot alafro szemelye

. segvallalasra feljogosfto, a
eruen alafrt meghatalmazas es a

fmpeldanyanak egyszeru masolata.

A fentiekkel osszefuggesben az ajanlattevo
cegokmanyokban foglaltakhoz kepest van- e
nem bfralt- es fgy a cegokmanyokban nem

k nyilatkoznia kell, hogy a csatolt
cegbfrosaghoz benyujtott, de meg el

replo- valtozasbejegyzesi kerelme.

f) Ajanlattevonek az ajanlataban
bekezdeseben foglaltak szerint.

nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3)
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h)

Ajanlatkero a Kbt. 62. § (4) bekezdese
rendelkezesre all6 anyagi fedezet (becsult
osszegben hatarozza meg.

elmeben a szerzodes teljesftesehez
) osszeget ne. 1.900.250,- Ft/h6
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g) Az ajanlati arat (megbfzasi dfjat) nett6 Ft + torvenyes AFA/h6 bontasban kell
megadni.

Az ajanlati arnak atalanyar jellegebol
osszefUggesben felmerUlo valamennyi bert, j
ad6t, vamot, illeteket, stb. tartalmaznia
megajanlott ajanlati aron felLil semmilyen j
igenye nem lehet az ajanlattevonek az ajanla

,6d6an a szolgaltatas teljesftesevel
rulekot, dfjat, felszereles ellenerteket,
, azaz a szolgaltatas teljesfteseert a
men semmilyen fizetesi, megterftesi

szemben.

az

- m6dosftast
szemelyeknek a

m
A tartalomj
becsatolasa.

i) Ajanlatkero a Kbt. 124. § (4) bekezdeseben foglalt feltetelek fennallasa eseten a
kovetkezo legkedvezobb ajanlatot tevovel kothet szerzodest, amennyiben a
masodik legkedvezobb ajanlatra a fedezet delkezesre all es az osszegezesben az
ajanlatkero azt megjeloli.

j) Az ajanlatok osszealHtasaval es benyuj
ajanlattevoket terheli.

I kapcsolatos valamennyi koltseg az

k) Az ajanlattevonek ajanlataban csatolnia kel nyilatkozatat az AF 111.1. pontjaban
meghatarozott es a dokumentaci6ban feltetelek szerinti szerz6dest
biztosft6 mellekkotelezettsegek vallalasar61.
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az ajanlatteteli felhfvasban es a
kiegeszft6 tajekoztatast adott az

ban, valamint a jogszabalyokban

I) Ervenytelen az ajanlat, ha az nem felel
dokumentaci6ban, illetve ha az eljarasba
ajanlatker6, ugy a kiegeszft6 taje
meghatarozott felteteleknek.

m) Ajanlatker6 a Kbt. 67. §- aban
lehet6seget. Nem koteles az ajanlatker6
vonatkoz6an, ha a hianyp6tlassal az ajanl::lTT,,,,,n
szerepl6 gazdasagi szerepl6t von be az
tekintettellenne szOkseges az ujabb hian

k megfelel6en biztosft hianyp6tlasi
ujabb hianyp6tlast elrendelni arra

az ajanlatban korabban nem
es e gazdasagi szerepl6re

n) Az ajanlattev6 a Kbt. 80. §- a ertelmeben az nlataban, valamint a Kbt. 69- 70. §
szerinti indokglasban elkOlonftett r;n6don·..,IHI""I.VO:-: ett, Ozleti titkot [Ptk. 81. § (2)

rtalmaz6 iratok nyilvanQssagra lat m . ~z Ozleti titkot
~. .. ~

'tokat ugy kellllLe:lkeszfteni, ho ok Ptk. (3)
izar61ag cJt,~fmiJfrrfarrmf~l~i(~kalt!ta!r\1
leti teveke

0)

p) Ajanlatker6 el6frja, az ajanlatt
kornyezetvedelemre, az egeszsegvedele
eselyegyenl6segere, valamint a munkavalla
vonatkoz6 olyan kotelezettsegekr61, amel
teljesftese soran meg kell felelni. A tajeko
teszik elerhet6ve.

tajekoz6djon az ad6zasra, a
re es a fogyatekossaggal el6k
vedelmere es a munkafeltetelekre

I ek a teljesftes helyen es a szerz6des
az illetekes szervek ingyenesen

q) Ajanlatker6 a kozbeszerzesi eljarasokban az alkalmassag es a kizar6 okok
igazolasanak, valamint a kozbeszerzesi musz ki lefras meghatarozasanak m6djar61
sz616310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. (3) bekezdese alapjan meghatarozott
min6sftesi szempontokhoz kepest szigoru ban allapftja meg az ajanlattev6
penzOgyi es gazdasagi, valamint musza , illetve szakmai alkalmassaganak

mailto:duroc1@gmail.com


felteteleit. Ezzel osszefOggesben felhfvja az
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4)

anlatker6 az ajanlattev6k figyelmet a
kezdeseben foglaltakra.
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r) Aja nlattev6n ek csatol nia kell a ~~~U1!JtUQ\!Ql[Jd'.d1J.~~!1.JLQ~[g[l~fM1
jelsz6 nelkOl megnyithat6an kizar61ag pdf matumban kerOlhetnek rogzftesre az
ajanlat dokumentumai. Ezzel osszefOggesben az ajanlattev6nek a dokumentaci6ban
foglaltak szerint nyilatkoznia is kell!

7.

5) Ajanlatker6 az ajanlatteteli
mintakat keszftett.

mellekletekent igazolas/nyilatkozat

8.

a)
b)
c)

mailto:duroc1@gmail.com

