2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK07458

Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város: Szombathely

NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka

Telefon: +3694520201

E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu

Fax: +3694328148

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
(adja meg ajánlatkérő nevét)
I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő
címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3233359395145725
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ajanlatteteli-felhivasok-dokumentacio.
(URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X másik cím: (adjon meg másik címet)
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. I/1. (3. kapucsengő)
e-mail: kozbeszerzes@jogiszakerto.hu Telefon: +3614650223 Fax: +3617999909
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
(URL)

X a fent említett címre
(adjon meg másik címet)

hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa

X Regionális/helyi szintű

(2)-(3) bekezdés]

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások
Szociális védelem

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások
más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Szent Márton SmartCity városkártya és portálrendszer kialakítása
vállalkozási szerződés keretében

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 72212222-1 (Webszerverszoftver-fejlesztési szolgáltatások)
30162000-2 (Csipkártyák)
30233300-4 (Intelligenskártya-olvasók)
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa

X Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Szent Márton SmartCity városkártya és portálrendszer kialakítása vállalkozási
szerződés keretében
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] 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 bontás
Ajánlatok benyújthatók 12

szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgya egy egységes portálrendszer, továbbá az ahhoz szorosan kapcsolódó városkártya rendszer kialakítása.
A rendszer egy egységes rendszerben képes üzemelni, ezért a meghatározott elemek önállóan nem szétválaszthatók. A
beszerzés tárgya sem fizikailag, sem munkafolyamatokat tekintve sem osztható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2

Rész száma: 2

Szent Márton SmartCity városkártya és portálrendszer kialakítása vállalkozási szerződés
keretében
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 72212222-1 (Webszerverszoftver-fejlesztési szolgáltatások)
30162000-2 (Csipkártyák)
30233300-4 (Intelligenskártya-olvasók)
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szent Márton SmartCity városkártya és portálrendszer kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
A szerződés tárgya egy szolgáltatáscsomag, amely tartalmazza a szükséges eszközök, szoftverek leszállítását, telepítését,
üzembe helyezését a dokumentálással és az oktatással együtt.
1. Rendszerelemek
A rendszer elemei szorosan integrált egységet alkotnak. A rendszernek felhőalapú, korszerű, biztonságos és nagy
rendelkezésre állású webes alkalmazásnak kell lennie. A rendszerrel kapcsolatos összes adatforgalomnak titkosított,
megbízható adatcsatornán kell működnie.
1.1. Szent Márton SmartCity portál
A Szent Márton SmartCity portál feladata, hogy általános web és content manager funkciókat biztosítson, úgymint:
- blogok publikálásának lehetősége,
- üzemeltetők által összeállított statikus tartalmak publikálása,
- menüstruktúra rugalmas kialakításának lehetősége.
A portálnak ezen felül képesnek kell lennie arra, hogy befogadja és megjelenítse a projekt keretében szállított további
modulok funkcióit az alábbiak szerint:
- városkártya funkciókat (lakossági felület)
- városi kedvezménykártya (loyalty kártya) funkciókat (elfogadói és lakossági felület),
- turistakártya funkciókat (elfogadói és lakossági felület),
- kártyához jutás elősegítése:
-- kártyatulajdonos regisztráció,
-- online kártyavásárlás.
1.2. Adminisztrációs felület
A rendszer adminisztrátori funkcióit a Szent Márton SmartCity publikus portáltól elkülönítetten kell megvalósítani a
megfelelő adatbiztonság érdekében. Az adminisztrációs funkciók megvalósíthatók egy különálló portál (adminisztrátori

portal) alkalmazásával is. Az adminisztrációs felületen a szigorúan vett rendszeradminisztrációs feladatok ellátásán túl
nyújtott egyéb portál funkciók elérhetővé tétele előnyt jelent
1.3. Városkártya funkciók
A nyertes Ajánlattevő feladata a városkártya rendszer szállítása és kiépítése. A feladat része a kártya felhasználási
helyeken alkalmazott központi szoftver alkalmazások szállítása is a részletes követelményekben meghatározottak szerint.
A projektnek nem része a központi alkalmazásokat kiszolgáló hardver infrastruktúra szállítása. A rendszerhez szükséges
szerver oldali infrastruktúra létrehozása és annak üzemeltetése a nyertes ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő a SaaS
megoldást várja el az Ajánlattevőtől.
A városkártya rendszernek virtuális és valóságos QR kód azonosítással működő kártyákat kell kezelnie, de jövőben igény
szerint képesnek kell lennie a NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) által megfogalmazott biztonsági
követelményeket kielégítő és az ott leírt kártya típussal megegyező hardverű kártyák, vagy más egyedi azonosítót
hordozó eszköz alkalmazására is.
A városkártya rendszernek az alábbi funkciókat kell támogatnia:
- kártyaadminisztráció,
- kártya megszemélyesítés,
- kedvezménykártya funkció,
- turisztikai kártya funkció.
2. Dokumentáció szállítása
Az Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat kell a projekt során elkészítenie és átadnia. A
dokumentumok részletesebb tartalma a projekt során kerül meghatározásra és termék definíciós lapokon rögzítésre.
3. Oktatás
Az Ajánlattevő feladata, hogy a rendszer használatát a rendszerfelhasználók számára oktassa. Tekintettel arra, hogy a
lakosság által használt felületeknek annyira intuitívnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie, hogy oktatás nélkül is
használatba vehetők legyenek, a lakosság részére oktatásokat nem tervez az Ajánlatkérő a projekt keretében.
Az oktatások lebonyolításához az Ajánlatkérő biztosítja az oktatótermet. A projekt keretében az Ajánlattevőnek 2
alkalommal (2 x 4 óra) oktatást kell biztosítania.
4. Az Ajánlattevő fő feladatai:
- részletesen megtervezi, megvalósítja, paraméterezi és konfigurálja a meghatározott komponenseket és rendszereket;
- elvégzi a leszállított modulokkal kapcsolatos technikai integrációs feladatokat;
- elkészíti a szükséges dokumentációkat;
- megtartja a szükséges oktatásokat;
- támogatja a tesztelés és a próbaüzem végrehajtását;
- közreműködik az Ajánlatkérő megvalósításban érintett szervezeteivel;
- az előzőekben ismertetett modulok egymással történő integrálása a műszaki leírásban megadott módon úgy, hogy a
beszerzéshez tartozó elemekre és azok együttműködésére vonatkozó követelmények maradéktalanul teljesüljenek.
A portállal, az adminisztrációs felülette, a városkártyával és a rendszerrel kapcsolatos további követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont
– Megnevezés:
2. Műszaki ajánlat / Súlyszám: 50
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés:
1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték: 2
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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [] vagy napban: [150]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
x nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen X nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A teljesítési véghatáridő: szerződés hatálybalépésétől számított 105 munkanap azzal, hogy a pilot rendszer elkészítésének
határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 45 munkanap.
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti
kizáró ok érvényesítését.
Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság
által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett,
ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata
jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat
(a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes

igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az
ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítésére a Kbt.-ben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata
megállapította.
Megkövetelt igazolási módok:
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) bekezdésének megfelelően az
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § 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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 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. Ajánlatkérő kéri a nemleges nyilatkozat csatolását is, ha nincs folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: --

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
P1) Ha a felhívás megküldésnek napját megelőző három,
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b)
alkalommal negatív az adózott eredménye.
pontja szerint az ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredmény- A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt
kimutatásának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő alkalmassági követelménynek – amely értelemszerűen kizárólag
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – az
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait egy felel meg.
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje
működik, úgy a működésének megkezdése óta eltelt
időszakból
származó
árbevételéről
csatolja
a
nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az
ajánlattevő az P1) pont szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az
ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (városkártya-rendszer
kialakítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a
24.000.000,- Ft-ot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az
ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban 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 a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban
az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban

meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
- figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb
igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait
az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni
az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő 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.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről a nyilatkozatot, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
Az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek
- kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem

használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására
jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult,
ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll,
vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet
a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait,
ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben
igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

M1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
M1) Az eljárást megindító felhívás megküldésétől - visszafelé
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
számított három évben nem rendelkezik
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a)
a) legalább 1 db, működő városkártya rendszerre vonatkozó
pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől
referenciával,
visszafelé
számított
három
év
legjelentősebb
b) legalább 1 db, megyei jogú városban (vagy legalább
szolgáltatásainak ismertetése.
60000-es lakosságszámú városban, vagy megyeszékhelyen,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése vagy tartományi székhelyen) működő városkártya rendszerre
alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de vonatkozó referenciával,
legfeljebb hat éven belül megkezdett zolgáltatás c) legalább 1 db, olyan városkártya rendszerre vonatkozó
megrendeléseket veszi figyelembe.
referenciával, amelyet közösségi közlekedésben is használnak
(jegy vagy bérlet vásárlásra, kedvezmény, jogosultság
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt
ellenőrzésre).
referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
A fenti követelményeknek egy, vagy legfeljebb két
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
referenciával lehet megfelelni. Amennyiben egy referencia
lehet igazolni.
több követelménynek is megfelel, az felhasználható
Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni valamennyi érintett előírás igazolására.
legalább a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt
legyenek, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap pontossággal), és együttesen is megfelelhetnek.
helyét, a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő
részéről felvilágosítást adó személy nevét, és
elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése
alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és
a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb
igazolási módok helyett.

A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. §
(1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt.
65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 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.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a törvény végrehajtási
rendeletében 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 olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (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 (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt
kell
alátámasztania.
A
(7)
bekezdés
szerinti
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében
azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen

részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a
szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe
történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak
megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem
használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására
jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult,
ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a
jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. §
szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal
összefüggésben
igazolja
megbízhatóságát.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
-teremtési programok keretében történik
4. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap
után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a nettó ajánlati ár, azaz a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő forintösszeg/nap mértékű késedelmi kötbér vállalását
írja elő. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 naptári nap késedelemig érvényesíti. A 30 naptári
napot meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó
Ajánlatkérői igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a
naptári 30 napot meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítési kötbér: Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően – a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
érdekkőrében felmerülő okból bekövetkező – hibás teljesítés esetére minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, a
hibás teljesítés időpontjától a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig a nettó ajánlati ár, azaz a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő forintösszeg/nap mértékű hibás teljesítési
kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 30 naptári nap hibás teljesítésig
érvényesíti. A 30 naptári napot meghaladó hibás teljesítés esetén – a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítéssel
okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés
rendkívüli felmondásának jogát, mivel a naptári 30 napot meghaladó hibás teljesítést az Ajánlatkérő súlyos
szerződésszegésnek tekinti.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerülő olyan okból történő
meghiúsulása esetére, amelyért felelős, az Ajánlatkérőt a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a nettó vállalkozói díj (a
szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő mértékben meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerződés
akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- 30 naptári napot meghaladó késedelem, vagy hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő él a rendkívüli felmondás jogával.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek az átadott munkarészekre 12 hónap jótállást kell vállalnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattevőként szerződő fél egy végszámlát jogosult benyújtani a hibamentes teljesítést követően. A számlázásra a
leigazolt teljesítést követően kerülhet sor. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.
A fizetési feltételek:
Az Ajánlatkérő a számla szerinti ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően, átutalással fizeti ki.
A számlázás és a fizetés pénzneme: HUF
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az
erről szóló írásbeli értesítés (készre jelentés) kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Irányadó jogszabályok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatás megrendelése esetében)
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

X Nyílt eljárás
Indokolás:
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Indokolás:

partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentesére irányuló információ
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (2017/09/12) Helyi idő: (10:00)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [30 ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (2017/09/12) Helyi idő: (10:00) Hely: Magyarország, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. V. emelet 520. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen; a bontás a Kbt. 68. §
rendelkezéseinek megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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.
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.
Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
X 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.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
X nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
1

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
e.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

2

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. Nettó ajánlati ár (Ft) részszempont:
Az értékelés módszere: fordított arányosítás az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat, tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok
pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő részletes költségvetéssel
alátámasztani.
Műszaki ajánlat:
Pontozás a következők szerint:
1. A TDM által használt kártyarendszerrel való együttműködés és valós idejű adatcsere: igen/nem
2. QR kód azonosítás: igen/nem
3. Meglévő kártyák felhasználása: igen/nem
4. A megajánlott rendszerben partnerértékesítői modul megléte (Afiliate modul): igen/nem
5. A megajánlott rendszer rendelkezik a szolgáltatók értékelésének lehetőségével a kártyabirtokosok által: igen/nem
6. A megajánlott rendszer rendelkezik API modullal az egyéb külső rendszerekhez való csatlakozáshoz: igen/nem
7. A kártya a lejárat után invitatív kiadványként működik tovább, mint információ-hordozó: igen/nem
Az Ajánlatkérő valamennyi fenti vállalás („igen” megajánlás) esetén 100 pontot ad, a megjelölt feltétel nem vállalása
(„nem” megajánlás) esetén 0 pontot ad, majd az így kiosztott pontokat átlagolja (egyszerű számtani átlag). Az így kapott
pontszám az ajánlat adott részszempont szerinti pontszáma.
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes tartalmi
elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az
ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
– az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás a következő
elérhetőségeken kérhető: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. I/1.) e-mail:
iroda@jogiszakerto.hu; Telefon: +36/1/465-0223; Fax: +36/1/799-9909
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadók, a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt
eltéréssel. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
2. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés]
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés]

4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüle. [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. (Az
ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.) [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
6. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, és az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat
az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást,
illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő
ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel következő legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, és a kizáró okok tekintetében a törvényben és
a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az
értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti
lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül
hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
[Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés]
7. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
8. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. Az ajánlatok előírt példányszáma: Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatokat egy eredeti, és egy elektronikus példányban
(CD-n, vagy más adathordozón) kell benyújtani, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett formai előírásoknak
megfelelően. Kérjük ajánlattevőket, hogy az ajánlatok benyújtásakor vegye figyelembe azt, hogy az ajánlatok
benyújtására munkanapokon 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó
napján 9:00-10:00 óra között van lehetőség.
10. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban, valamint a jelen felhívás VI.3.5) pontban is foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
11. Az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának
vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése
előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozónak és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása
alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
12. Az igazolások benyújtásának formája:
A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint 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 ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az

ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
13. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének
megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon
alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési
rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
- szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a
felhívás III.1.2) P1) és III.1.3) M1) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás
csak kivételes esetekben fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az
adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is el-fogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában
műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
15. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. §
szerinti átláthatósági nyilatkozata.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balogh László Csaba, lajstomszám: 00252.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (2017/08/30)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

súlyszám helyett fontosság is megadható

21

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

ellenjegyzem:

