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tárgy:

A

dátum:

2017. május 19.

J Á N L A T T É T E L I

F E L H Í V Á S

Tisztelt Cím!
A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1., a továbbiakban: ajánlatkérő)
képviseletében az alábbiakkal fordulok Önökhöz:
Ajánlatkérő uniós eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le
„A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához kapcsolódó kombinált felelősségbiztosítási szerződés megkötése” elnevezés alatt, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja
alapján, amelyre ezúton
felhívom Önöket ajánlattételre
az alábbiakban meghatározottak szerint:
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AZ

AJÁNLATKÉRŐ

NEVE:
CÍME:
NEMZETI AZONOSÍTÓ:
TELEFONSZÁMA:
FAXSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
HONLAP CÍME:

2.

LEBONYOLÍTÓ

ELÉRHETŐSÉGEI:

NÉV:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
FAXSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:

AZ

Bp2017 Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.
AK24071
+36 23 319-149
+36 23 319-149
office@fina-budapest2017.com
https://www.fina-budapest2017.com/

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V./18.
+36 1 225 1229
+36 1 225 1230
zsinka.bea@oeszy.hu
dr. Zsinka Beáta

ELJÁRÓ FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ NEVE,

LEVELEZÉSI CÍME, E-MAIL CÍME, VALAMINT LAJSTROMSZÁMA:

Dr. Őszy Tamás
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1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
oeszy@oeszy.hu
00092.

LEVELEZÉSI CÍM:
EMAIL:
LAJSTROMSZÁM:
3.

A

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, JOGCÍME:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
alkalmazhat kivételes esetben, ha:
e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének
betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő
mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a
továbbiakban: FINA) megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: FINA törvény) 3. § (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:
A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és
szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő
minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli
sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli
sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén
a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és
b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy - a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően - az ajánlatok értékelési szempontjaként
kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.
A fentiek alapján, mivel a biztosítási szolgáltatások beszerzése a FINA megvalósításához kapcsolódik,
ezért a törvényben biztosított jogalap fennáll, és ajánlatkérő jogosult a rendkívüli sürgősségre alapított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. A tárgyi beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény
hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetve közbeszerzési eljárásnak minősül.
4.

KÖZBESZERZÉSI

DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE:

A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
elérhetőek elektronikus úton az alábbi linken az „Eljárások” menüpont alatt:
http://www.oeszy.hu/eljarasok.html
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg
az elektronikus levélben megadott egyedi felhasználóneve és jelszava felhasználásával léphet be a
felületre, ahonnan a közbeszerzési dokumentumok letölthetőek.
5.

A

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

Tárgy: „A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához kapcsolódó kombinált felelősségbiztosítási szerződés megkötése”
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CPV- kódok
Felelősségbiztosítás
66510000-8 Biztosítási szolgáltatások
66516000-0 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516500-5 Szakmai felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516400-4 Általános felelősségbiztosítási szolgáltatások
Mennyiség:
Kombinált felelősségbiztosítás
Ajánlatkérő kombinált felelősségbiztosítási szerződést kíván kötni a FINA előírásoknak megfelelve a
Műszaki Specifikációban foglaltak szerint 10.000.000 EUR limittel. A biztosítási feltételeket,
szublimiteket a Műszaki Specifikáció tartalmazza. Az ajánlattevők a biztosítási fedezet kidolgozásakor
megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes időszakra szóló díjat. A nyertes Biztosító a
felelősségbiztosítási adatok változatlanságát a teljes futamidőre elfogadja. A felelősségbiztosítási
fedezet tekintetében, káronkénti és tartam limitek kerülnek meghatározásra a Műszaki Specifikáció
szerint. Ajánlatkérő kombinált felelősségbiztosítási szerződést kíván beszerezni 2017. július 01.
napjától 2017. október 31. napjáig terjedő határozott tartamra. Nyertes ajánlattevő – a FINA
előírásoknak megfelelve – a http://fmt.hu/download/492/ linken elérhető angol nyelvű biztosítási
feltételek tartalmának megfelelően nyújt fedezetet a Szerződő által a Műszaki Specifikációban (a
továbbiakban: Műszaki specifikáció) meghatározott – biztosított tevékenység folytatása közben
okozott káresemények miatti követelésekre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felelősségbiztosítások vonatkozásban, a jelen eljárás során létrejövő
biztosítási szerződéses jogviszonyban, az ajánlatkérő kizárólagos képviseletére és a létrejövő biztosítási
szerződések szakmai kezelésére és ápolására a MARSH Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53., PSZÁF
nyilvántartási szám: 204121401870) jogosult, mint független biztosítás alkusz, az Ajánlatkérő részéről
megbízva. A bróker díjazását a nyertes Ajánlattevő az alkuszi együttműködési megállapodásban
foglaltaknak megfelelően fizeti.
További részletezést a Műszaki Specifikáció tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.
6.

A

SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN A

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST AJÁNLATKÉRŐ LEFOLYTATJA:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához kapcsolódó kombinált felelősségbiztosítási szerződés
7.

KERETMEGÁLLAPODÁS

MEGKÖTÉSÉRE,

DINAMIKUS

BESZERZÉSI

RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA
VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS:
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Jelen közbeszerzés nem keretmegállapodás megkötésére és nem dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására irányul.
Ajánlatkérő nem alkalmaz jelen közbeszerzési eljárásban elektronikus árlejtést.
8.

A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

Teljesítés kezdete:

A szerződés hatályba lépésének napja, a kockázatviselés kezdete 2017.
július 01. napja.

Teljesítés befejezése:

A szerződés hatályba lépésétől számított egy évvel a 2017-es budapesti
FINA Világbajnokság zárórendezvénye utáni időpontig tartó határozott
időtartamra jön létre (tervezetten: 2018.08.20.).

9.

A

TELJESÍTÉS HELYE:

Területi hatálya az egész világ.
NUTS Kód: 00
10. AZ

ELLENSZOLGÁLTATÁS

TELJESÍTÉSÉNEK

FELTÉTELEI

VAGY

A

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS:

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az elszámolás és az ajánlat, valamint a szerződés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül, átutalással történik.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizeti a
nyertes ajánlattevő részére.
Nyertes Ajánlattevő a biztosítási díj(ak)ról egy (1) db számlát, előre jogosult kiállítani és ajánlatkérő
részére megküldeni, a szerződés hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül.
A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) jelenleg hatályos 86. § (1) bekezdése a) pontja alapján
Mentes az adó alól:
a) a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatás nyújtása, ideértve a biztosítási alkusz és közvetítő által –
ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtást is, továbbá az életbiztosítási és a nem életbiztosítási
ág elkülönült művelésére tevékenységi engedéllyel rendelkező, ugyanazon személyek, szervezetek
többségi tulajdonában álló felek egymás közötti olyan szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül
szükséges az egyik fél biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatásának nyújtásához, és az ellenérték,
amelyet a másik fél kap vagy kapnia kell, nem több annál, mint a nála ezzel összefüggésben igazoltan
felmerült költség;
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A.
§-a
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- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
SZERZŐDÉST

BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

1. Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét késedelmesen
teljesíti, úgy a késedelmi kötbér naponta a kötelezettségszegéssel érintett biztosítási forma nettó
biztosítási díjának 0,1%-a, maximum mértéke: 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint.
2. Hibás teljesítési kötbér
Hibás teljesítési kötbérre jogosult ajánlatkérő, ha nyertes ajánlattevő valamely kötelezettségét - olyan
okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő
hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult eljárni. Hibás teljesítés
esetén a hibás teljesítési kötbér 100.000,- Ft, azaz Százezer forint.
3. Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke:
Az adott közbeszerzési rész alapján a Biztosító hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése
esetén a kötbér a szerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának 0,5%-a, maximum mértéke: 500.000,- Ft,
azaz Ötszázezer forint.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
11. TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV)

AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE:

A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
12. RÉSZAJÁNLATTÉTEL

LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja, amelynek indoka, hogy egy biztosítási
fajta a kombinált felelősségbiztosítás kerül beszerzésre, mely nem bontható meg külön részekre.
13. AZ

AJÁNLATOK

ÉRTÉKELÉSI

SZEMPONTJAI,

SÚLYOZÁSA

(ADOTT

ESETBEN):

Ajánlatkérő a FINA törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlatok értékelési szempontjaként a legalacsonyabb árat határozza meg.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
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14. KIZÁRÓ

OKOK:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben,
illetőleg akinek alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg a Kbt. 62. § (2)
bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás
során következett be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével, bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból
hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti –
vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlata benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására benyújtandó
nyilatkozatok és igazolások nem lehetnek korábbi keltezésűek az ajánlattételi felhívás megküldésének
napjánál.
MEGKÖVETELT

IGAZOLÁSI MÓDOK:

A Kbt. 102. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, adott esetben az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát – a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése mellett – a kizáró okok fenn nem
állásának végleges igazolásaként.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak
megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által
biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A gazdasági szereplő a Kbt. 102. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlatában köteles a kizáró okok
fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
Az előbbi dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn.
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó
igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
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Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt
nyújt be.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban köteles benyújtani az arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) – (2) bekezdése 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.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az
eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó
kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön
jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
15. ALKALMASSÁGI

KÖVETELMÉNYEK,

AZ

ALKALMASSÁG

MEGÍTÉLÉSÉHEZ

SZÜKSÉGES ADATOK:
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, figyelemmel a Kbt. 102. § (3) bekezdés
a) pontjára.
MŰSZAKI

ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságot, figyelemmel a Kbt. 102. § (3) bekezdés a)
pontjára.
16. AJÁNLATTÉTELI

HATÁRIDŐ:

2017. május 24. napja 16:00 óra.
17. AJÁNLAT

BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, BENYÚJTÁS MÓDJA:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
Az ajánlat benyújtható az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18. szám alatti
székhelyén munkanapokon 09:00-16.00 óra közötti időpontokban, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 09:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az ajánlattevő
figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő fentebb
megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító szervezet postai
címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen elvégzi, de nem vállal semmilyen
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felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a
bontás helyszínén kézhezvételre kerül.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlat esetében az esetleges
késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli. Az előírt formai követelmények be
nem tartásából fakadó, az ajánlat beazonosíthatatlanságát eredményező mulasztások kockázatát
ajánlattevő viseli.
18. AZ

AJÁNLATTÉTEL NYELVE:

Kizárólag magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
Amennyiben az ajánlathoz csatolt okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra, ajánlattevő
köteles legalább az adott dokumentum felelős magyar fordítását is ajánlatához csatolni. Amennyiben a
magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar változat az irányadó.
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
köteles elfogadni.
19. AZ

AJÁNLAT(OK)

FELBONTÁSÁNAK

IDEJE,

HELYE,

JELENLÉTRE

JOGOSULTAK

2017. május 24. napja 16:00 óra.
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft, 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni.
20. AJÁNLATI

KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA:

Az ajánlati kötöttség harminc (30) nap (a tárgyalások befejezésétől.)
21. AJÁNLATI

BIZTOSÍTÉK:

Ajánlatkérő nem követeli meg ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását jelen közbeszerzési
eljárásban.
22. SZERZŐDÉS

TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK:

Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 132. § szerinti, szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételeket.
23. EURÓPAI UNIÓBÓL

SZÁRMAZÓ FORRÁSRA TÖRTÉNŐ UTALÁS:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzése Európai Uniós projekttel (programmal) nem érintett.
24. TÁRGYALÁS

LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, ALAPVETŐ SZABÁLYAI:

Ajánlatkérő egy alkalommal, együttesen kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli azt, további tárgyalásokat
tartson. Bármely ajánlattevő kérésére azonban a tárgyalást ajánlatkérő külön-külön (egymást követően)
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folytatja le, mely esetben a tárgyalások sorrendjét az ajánlatok Ajánlatkérőhöz történő beérkezésének
időpontja szerinti sorrend határozza meg (a korábban érkezett ajánlat szerinti Ajánlattevővel történő
tárgyalás megelőzi a később ajánlatot benyújtót). A tárgyalás, illetve szükség szerint a tárgyalások a
Kbt. 101. §-ára figyelemmel, a Kbt. 88. § (2)-(4) bekezdéseinek, valamint 88.§ (9) bekezdésének
megfelelő alkalmazásával kerülnek lefolytatásra. Amennyiben az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy
további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőket az első
tárgyalási fordulón fogja értesíteni.
A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult ajánlattevő képviseletében
jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja.
Meghatalmazott esetén be kell mutatni a közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, kivéve, ha ilyen tartalmú (a tárgyaláson jognyilatkozat tételéről szóló)
meghatalmazást az ajánlat már tartalmaz.
Ajánlatkérő a tárgyaláson jegyzőkönyvet vezet, amelyben rögzítik:
– az ajánlattevő megjelent képviselőit, tárgyalási jogosultságukat;
– a tárgyalás helyét, időpontját, tárgyát, résztvevőit;
– az ajánlattevő és az ajánlatkérő által feltett kérdéseket, válaszokat;
– a tárgyalás berekesztésének tényét, időpontját, a véglegesített ajánlathoz fűződő kötöttségre való
figyelmeztetést;
– az eljárás további menetéről szóló tájékoztatást;
– a tárgyaló felek aláírásait;
– a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyek aláírásait.
A tárgyalás speciális szabályai:
– A tárgyalás megnyitását követően az ajánlatkérő a végleges szerződéses feltételekről, a szerződés
szerint teljesítendő feladatokról, és az értékelési szempontra adott megajánlásról tárgyal az
ajánlattevővel. Az ajánlatkérő írásban rögzíti a végleges szerződéses feltételeket illetve műszaki
tartalmat.
Változatlan vagy csökkentett tartalom mellett az ajánlattevő csak az eredeti árához képest ajánlatkérő
számára kedvezőbb (vagy változatlan) ajánlatot tehet.
Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, továbbá ha nem, vagy nem határidőben
nyújtja be végleges ajánlatát, abban az esetben, az eredeti ajánlatában szereplő megajánlások alapján
fogja ajánlatkérő értékelni az ajánlatát (változatlan műszaki tartalom és szerződéses feltételek mellett).
Amennyiben bármely tárgyalási forduló alkalmával a szerződéses feltételek és/vagy a műszaki tartalom
módosításra kerültek, és ajánlattevő nem tesz végleges ajánlatot a módosított szerződéses feltételekre
és műszaki tartalomra vonatkozóan, az az ajánlata érvénytelenségét eredményezi.
25. ELSŐ

TÁRGYALÁS IDŐPONTJA, HELYE:

2017. május 26. napja 13:00 óra.
Bp2017 Nonprofit Kft., 1027 Budapest, Ganz. u. 16. 3. emelet
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26. EGYÉB

INFORMÁCIÓK:

a.

Az ajánlatot a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő [egy
eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)] példányban roncsolás
nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással ellátva,
sérülésmentes, zárt csomagolásban:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni,
vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó 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 személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak;
e) 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.
A zárt csomagon/borítékon az „Ajánlat: FINA – Kombinált felelősségbiztosítás (338)”
megjelölést kell feltüntetni.

b.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot
köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő
semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

c.

Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett
értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének napján
érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank
az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást
megindító felhívás megküldésének napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.

d.

Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott
gazdasági szereplők részére.

e.

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit aláíró érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását is csatolni kell, a
meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Ez utóbbi esetben a
meghatalmazó érvényes aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd
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által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát csatolni szükséges az
ajánlathoz.

f.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet
alapításához, azt a nyertes ajánlattevőtől sem követeli meg.

g.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a
kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.

h.

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) (eredetiben).

i.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat.

j.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.

k.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz
képest van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban nem
szereplő – változásbejegyzési kérelme. 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.

l.

Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

m.

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot, miszerint
„eredménytelen az eljárás, ha - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy
szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd)
szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási
javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben
legalább két részvételi jelentkezést;” nem alkalmazza.

n.

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.

Kelt Budapesten, 2017. május 19. napján
Tisztelettel:
Ő S Z Y

É S

Ő S Z Y

K f t .

székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

12
__________________________
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
dr. Bosnyák Judit
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
/ jelen dokumentum elektronikus
aláírással kerül ellátásra /
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