ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000198572019
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Őrzési feladatok ellátása

Ajánlatkérő
neve:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:

Liszt Ferenc Utca 19.

Város:

Kecskemét

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU331

Dr.

Kolozsvári - Kovács

titkarsag@knp.hu

Telefon:

EKRSZ_
31222860

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Rita

+36 76482611

+36 76481074

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://knp.nemzetipark.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Tóth Csaba egyéni vállalkozó

Postai cím:

Béke Utca 21.

Város:

Lakitelek

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

tothcsaba2017@outlook.hu

EKRSZ_
90133776

Nemzeti azonosítószám

HU331
Tóth
Telefon:

Postai irányítószám:

6065

Ország:

Magyarország

Csaba
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000198572019

2019.09.27 14:56:20

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
79713000-5

Őrzési feladatok ellátása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő vállalkozási keretszerződéseket kíván kötni az 1. rész esetében az izsáki
géptelepe, a 2. rész esetében a Központi székház és Természet Háza látogatóközpont, valamint egyéb helyszínek őrzési feladatainak
ellátására 21 (meghosszabbítás esetén további legfeljebb 3) hónap időtartamra. Az 1. rész keretmennyisége 12.335,5 óra, melyből
11.618,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal, a 2. rész keretmennyisége 12.464,5 óra, melyből 11.754,5 órára ajánlatkérő
lehívási kötelezettséget vállal. 2) Tekintettel arra, hogy a Kbt. a keretszerződés fogalmát nem tartalmazza, ajánlatkérő rögzíti, hogy
keretszerződés alatt a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást érti, azaz részenként 1-1 nyertes ajánlattevővel
kívánja a keretszerződéseket megkötni, és a tényleges beszerzési igényét egyedi megrendelés kibocsátásával valósítja meg a
keretszerződés hatálya alatt. 3) Ajánlatkérő mindkét rész esetében – a felhívás II.2.4) pontjaiban – meghatározta azt a mennyiséget és
feladatot, amelyre „lehívási kötelezettséget” vállal oly módon, hogy azokat a keretszerződés aláírásával rendeli meg a vállalkozótól.
Meghatározásra kerültek azok a további mennyiségek és feladatok is, amelyek igénybe vételére az Ajánlatkérő jogosult, de nem
köteles, azaz amelyekre lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem vállal. Az ilyen eseti őrzési szolgáltatásokat - igények felmerülése
esetén - egyedi megrendelés kibocsátásával veszi igénybe az ajánlatkérő a keretszerződések hatálya alatt. Az egyedi megrendelések az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 1. § 15. pontja szerinti kötelezettségvállalásnak minősülnek. A Vállalkozót
kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített őrzési feladat vonatkozásában illeti meg a vállalkozói díj. A
keretszerződés keretében meg nem rendelt őrzési feladat vonatkozásában a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem jogosult. A Vállalkozó
köteles az egyedi megrendelést 3 munkanapon belül visszaigazolni, és megküldeni a Megrendelő részére az őrzési feladat teljesítésébe
bevonni tervezett szakemberek nevét, és amennyiben arra még nem került sor, benyújtani az érintett személy 2005. évi CXXXIII.
törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos
hatósági igazolványának másolatát.A Megrendelő a már kiadott, és a Vállalkozó által visszaigazolt megrendelést akkor jogosult
módosítani, kiegészíteni, ha a változással érintett szolgáltatás megkezdéséig legalább 24 óra áll rendelkezésre. A lehívási
kötelezettséggel nem terhelt mennyiséget az alapmennyiséggel egyező nettó ajánlati áron (Ft/fő/óra) kell a nyertes ajánlattevőnek
biztosítania. 4) A nyertes ajánlattevő köteles megküldeni a Megrendelő részére az őrzési feladat teljesítésébe bevonni tervezett
szakemberek nevét, és amennyiben arra még nem került sor, benyújtani az érintett személy 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a
személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos hatósági igazolványának
másolatát. 5) A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

21

II.1.6) A teljesítés helye:

6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelep, 6000 Kecskemét Liszt Ferenc u. 19.
Központi székház és Természet Háza látogatóközpont, NUTS-kód: HU331

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

EKR000198572019

Igen

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - A KNPI izsáki géptelepének őrzése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79713000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelep,

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész – A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelepe őrzési feladatainak
ellátása mindösszesen 12.335,5 óra keretmennyiségben, melyből 11.618,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal. 1) Az
ingatlan bemutatása: Az ingatlan egy nagy épületegyüttesből áll, 7476 m2-es telken. A terület kerítéssel bekerített, három bejárattal
rendelkezik, amelyből csak egy bejárat a használatos. Az épületegyüttes részei: műhely 350 m2; műhely előtt lévő fedett szín 120 m2;
irodaépület, földszint + emelet 100 m2. Az udvaron található egy telepített fix 15.000 l-es konténeres üzemanyagkút, valamint nagy
értékű mezőgazdasági gépek és vontatók, illetve a Megrendelő működésével kapcsolatos telepen raktározott egyéb eszközök,
értéktárgyak, mint például villanypásztor, takarófólia. 2) Az őrzési feladatokat a vállalkozási keretszerződés hatályba lépésétől
számítva 21 hónap időtartamban, a 21. hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. A keretszerződés hatálya alatt a) hétfőtől csütörtökig napi
15 órában (délután 17.00-tól másnap reggel 08.00-ig); b) pénteken napi 18 órában (délután 14.00-tól másnap reggel 08.00-ig); c)
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában (8.00 órától másnap 8.00 óráig); kell a szolgáltatást nyújtani. Ezen időtartamokat
figyelembe véve az 1 rész azon becsült mennyisége, amelyre megrendelő lehívási kötelezettséget vállal 11.618,5 óra. A lehívási
kötelezettség értelmében a megrendelő külön egyedi megrendelés kibocsátása nélkül, a keretszerződés aláírásával rendeli meg a
nyertes ajánlattevőtől a fenti időszakra vonatkozó őrzési feladatok 1 fővel való teljesítését. 3) Az őrzési feladatokat 1 fő formaruhás
vagyonőrrel, őrkutyával, vagyonvédelmi és járőrtevékenység végzésével, illetve – Megrendelő általi kiépítés és üzembe helyezést
követően - a KNPI Izsáki géptelepére bekötött távfigyelő kamerarendszer nyomon követésével kell teljesíteni. 4) A Megrendelő jogosult
az 1. rész nyertes ajánlattevőjétől a 2-3) pontban foglalt szolgáltatáson felül további eseti őrzési tevékenységet is megrendelni 717 óra
keretmennyiség kimerüléséig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelepe
vonatkozásában a következők szerint. a) A Megrendelő jogosult a 2) pont szerinti időtartamtól eltérő időszakokra is (pl. leállás
időszakban napi 24 órában, melyek pontos időpontja az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre, de tervezett időszak előreláthatólag
2019.12.16-tól 2020.01.01-ig, illetve 2020.12.21-től 2021.01.01-ig) igénybe venni az őrzési szolgáltatást. b) A Megrendelő jogosult a 3)
pontban előírt 1 főn felül további létszámra is igényt tartani. A létszám módosítása - a Vállalkozó ajánlata alapján, a keretszerződésben
rögzített eredeti díjjal - a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján abban az esetben lehetséges, amennyiben az erre vonatkozó
megrendelés minimum 24 órával az igényelt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt a Vállalkozóhoz megérkezik. c) A Megrendelő
az adott tárgyhóra vonatkozó, a lehívási kötelezettséggel nem terhelt őrzési feladatokat a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig egyedi
megrendelés formájában, elektronikus úton – a kötelezettségvállalás dokumentumának pdf. verzióját csatolva – küldi meg a Vállalkozó
részére. d) Az ajánlatkérő számára a 717 óra mennyiség lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást (megrendelést) bocsát ki a 717 órán belül bármilyen mennyiségre. Az igényét az ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, egyedi megrendelés dokumentumába foglalva jogosult gyakorolni a keretszerződés 21 –
meghosszabbítás esetén további 3 - hónapos időtartama alatt, a 717 óra kimerüléséig. e) Az egyedi megrendelésekre vonatkozóan
releváns még az II.1.4) pont 3) alpontja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés
2. szempont: M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem területén
szerzett szakmai tapasztalata (hónapban, 0-60 hó közötti mennyiség kerül
értékelésre)

EKR000198572019

Súlyszám / Jelentőség
2

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Szolgáltatás egységára (nettó Ft/fő/óra)

8

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

HUF

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
21

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Igen

A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:

Amennyiben a Megrendelőnek a 21. hónap lejárta után is igénye van az őrzési szolgáltatásokra, de azokra vonatkozó új szerződése a
22. hónap első napján még nem lép hatályba, úgy a keretszerződés 3 hónappal meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
AK a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et, de nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - KNPI Központi épület és egyéb helyszínek őrzése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
79713000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés helye:

EKR000198572019

6000 Kecskemét Liszt Ferenc u. 19. Központi székház és Természet Háza látogatóközpont és egyéb
helyszínek

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész–A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Központi székház és Természet Háza látogatóközpont őrzési feladatainak ellátása
mindösszesen 12.464,5 óra keretmennyiségben, melyből 11.754,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal. 1) A Központi
székház és Természet Háza látogatóközpont bemutatása: Az ingatlan több épületegyüttesből áll, 1,5 hektáros parkos területen fekszik,
kerítéssel elkerített, 2 bejárattal - egy bejárat a Liszt Ferenc utca és egy bejárat a Zászló utca felöl - rendelkezik. Központi irodaépület
földszint + tetőtér 1 bejárattal, 550 + 300m2. Konyhaszárny, melyhez további két iroda tartozik, 125 m2. További 4 kisebb épület,
melyek műhely és raktár funkciót látnak el: műhely: 35 m2; raktár: 25 m2; madárház I. 12 m2; madárház II. 16 m2. Természet Háza
Látogatóközpont: földszint 400 m2; tetőtér 250 m2; pince 100 m2. 2) Az őrzési feladatokat a vállalkozási keretszerződés hatályba
lépésétől számítva 21 hónap időtartamban, a 21. hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. A keretszerződés hatálya alatt a) hétfőtől
csütörtökig napi 15órában (délután 17.00-tól másnap reggel 08.00-ig); b) pénteken napi 18 órában (délután 14.00-tól másnap reggel
08.00-ig); c) munkaszüneti és ünnepnapokon napi 24 órában (8.00 órától másnap 8.00 óráig) kell a szolgáltatást nyújtani. Ezen
időtartamokat figyelembe véve a 2 rész azon becsült mennyisége, amelyre a Megrendelő lehívási kötelezettséget vállal 11.754,5 óra. A
lehívási kötelezettség értelmében a megrendelő külön egyedi megrendelés kibocsátása nélkül, a keretszerződés aláírásával rendeli
meg a nyertes ajánlattevőtől a fenti időszakra vonatkozó őrzési feladatok 1 fővel való teljesítését. 3) Az őrzési feladatokat 1 fő
formaruhás vagyonőrrel, vagyonvédelmi és járőrtevékenység végzésével kell teljesíteni. 4) A Megrendelő jogosult a 2. rész nyertes
ajánlattevőjétől a 2-3) pontban foglalt szolgáltatáson felül további eseti őrzési tevékenységet is megrendelni 710 óra keretmennyiség
kimerüléséig a következők szerint. a) A Megrendelő eseti jelleggel igényt tarthat a Központi székház és Természet Háza
látogatóközpont őrzési feladatainak ellátásán felül, a Megrendelő más telephelyén vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok őrzésére is
. Az érintett ingatlanok listáját a Műszaki Leírás 1. számú melléklete tartalmazza. A listában 43 db ingatlan szerepel az alábbi
településeken: Apaj, Kerekegyháza, Fülöpháza, Lakitelek, Tiszaalpár, Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Szabadszállás, Fülöpszállás,
Kunszentmiklós, Kunadacs, Pálmonostora, Bugac, Bugacpusztaháza, Bócsa, Dunapataj, Mártély, Algyő, szeged, Szatymaz, Pusztaszer
és Hódmezővásárhely. Ezek jellemzően Bács-Kiskun megye és Csongrád megye Duna-Tisza közé eső részén található ingatlanok. b) A
Megrendelő jogosult a 3) pontban előírt 1 főn felül további létszámra is igényt tartani. A létszám módosítása - a Vállalkozó ajánlata
alapján, a keretszerződésben rögzített eredeti díjjal - a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján abban az esetben lehetséges,
amennyiben az erre vonatkozó megrendelés minimum 24 órával az igényelt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt a
Vállalkozóhoz megérkezik c) A Megrendelő az adott tárgyhóra vonatkozó, a lehívási kötelezettséggel nem terhelt őrzési feladatokat a
tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig egyedi megrendelés formájában, elektronikus úton – a kötelezettségvállalás dokumentumának
pdf. verzióját csatolva – küldi meg a Vállalkozó részére. d) A megrendelő számára a 710 óra mennyiség lehívási (megrendelési)
kötelezettséget nem jelent, ezért a megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást (megrendelést) bocsát ki a 710 órán
belül bármilyen mennyiségre. Az igényt a megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, egyedi megrendelés dokumentumába foglalva
jogosult gyakorolni a keretszerződés 21 – meghosszabbítás esetén további 3 - hónapos időtartama alatt, a 717 óra kimerüléséig. e) Az
egyedi megrendelésekre vonatkozóan releváns még az II.1.4) pont 3) alpontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem területén szerzett szakmai
tapasztalata (hónapban, 0-60 hó közötti mennyiség kerül értékelésre)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

2

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Szolgáltatás egységára (nettó Ft/fő/óra)

8

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

HUF

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

21

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:
Amennyiben a Megrendelőnek a 21. hónap lejárta után is igénye van az őrzési szolgáltatásokra, de azokra vonatkozó új szerződése a
22. hónap első napján még nem lép hatályba, úgy a keretszerződés 3 hónappal meghosszabbítható.
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket,
de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

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:
Mindkét rész esetében: a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. b) Ajánlatkérő
– a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mindkét rész esetében: 1. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm.
rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania (EKR űrlap kitöltésével) arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1
)-(2) bekezdések szerinti) kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját EKR űrlap kitöltésével kell
igazolnia. 2. A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján – EKR űrlap kitöltésével –
az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani (EKR űrlapot kitölteni), ha
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését és akkor is, ha ajánlattevő ajánlatában úgy
nyilatkozik, hogy nem vesz igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez. 3. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a
kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Mindkét rész esetében: SZ1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és
vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedéllyel. A működési engedély
hatályossága (érvényessége) vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII. törvény 7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a karakterkorlátok miatt itt
rögzíti mindkét részre vonatkozóan a következő információkat: Szerződéskötési feltételek: 1.1. A nyertes ajánlattevő a
szerződéskötésig (Kbt. 131. § (5) bek. szerinti 30 napos időszakban) köteles igazolni, hogy a) a szerződés teljesítésbe bevonni kívánt, M
.2. szerinti szakember rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes
végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos hatósági igazolvánnyal; b) továbbá, hogy az ajánlattevő rendelkezik a 2005.
évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bek. b) pontja szerinti, hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel. Ezek fenntartása a szerződés hatálya
alatt kötelező. Ezzel együtt a Vállalkozó csak olyan személyt vonhat be az őrzési feladatok teljesítésébe, aki az a) pont szerinti
követelménynek megfelel. Új személy bevonása esetén a Vállalkozó köteles a hatósági igazolvány másolatát a Megrendelő részére a
tevékenység megkezdése előtt benyújtani. 1.2. A nyertes ajánlattevő a szerződéskötésig (Kbt. 131. § (5) bek. szerinti 30 napos
időszakban) köteles továbbá megtenni az átláthatósági nyilatkozatot. (2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. Bármely feltétel teljesítésnek
elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Mindkét rész esetében: A) Az alkalmasság előzetes igazolása: Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatban csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. B) Alkalmasság igazolása (Kbt. 64. § (4)-(6) bek.) 1) Az alkalmasságot az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill (6) bekezdés szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni: Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi
tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedély egyszerű másolatával kell igazolni. 2) Az
előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek való megfelelését más szervezet kapacitására támaszkodva a Kbt. 65.§ (7), (9) és (12) bekezdése
szerint is igazolhatja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt
egyik rész esetében sem.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt
egyik rész esetében sem.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Mindkét rész esetében: A) Az alkalmasság előzetes igazolása: Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani
a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek. B) Alkalmasság igazolása (Kbt. 64. § (4)-(6) bek.) 1) M/1.: A Kbt. 65.§ (4) ill. (6) bekezdés és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3)
bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az alkalmasságot a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával
, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Ajánlatkérő előírja, hogy a 321/2015. Korm. r. 23. § szerinti
igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szolgáltatás tárgya (az elvégzett tevékenység megnevezése)
- a szolgáltatás mennyisége (óraszám megadásával), - a szerződést kötő másik fél neve, címe, - a szerződést kötő másik fél részéről
kontaktszemély megnevezését, és elérhetőségét (telefonszám, és / vagy e-mail cím); - a teljesítés ideje (kezdet és a befejezés időpontja,
év, hónap, nap pontossággal) - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
. A 321/2015. Korm. r. 23. § szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie – különösen a teljesített
szolgáltatás ismertetése (tárgya és mennyisége) tekintetében – illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen
és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az M/1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottaknak az
ajánlattevő megfelel. 2) M/2. A Kbt. 65.§ (4) ill. (6) bekezdés és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek
az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) ill. (6) bekezdés szerinti felhívására az alkalmasság igazolására be kell nyújtania a teljesítésbe bevonni
kívánt szakember képzettségét igazoló okirat másolatát (pl. oklevél másolat). 3) Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági
igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat. A Kbt. 65
. § (6) bekezdése alapján az előírt M/1. és M/2. műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Mindkét rész esetében: M/1. Alkalmas az ajánlattevő az 1. és 2. részre is, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napját
megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 7500 óra, őrzés védelmi szolgáltatásra vonatkozó, a szerződésnek és a
jogszabályoknak megfelelően teljesített referenciával. Ugyanaz a referencia mindkét részhez benyújtható, illetve mindkét részre
történő ajánlattétel esetén is elegendő az összesen legalább 7500 óra meglétét igazolni. Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (
gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem fogad el. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az
ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ez esetben a referencia igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell jelölni
azt az arány, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. r. 30. § (4) bekezdés, valamint 39. § (3) bekezdés alapján kifejezetten utal arra, hogy a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a
műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket. M/2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki
rendelkezik a 2012. évi CXX. törvényben (23. §) és végrehajtási rendeletében, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt
képzettséggel (tanúsítvánnyal, lásd 6. § (3) bekezdés) vagy a 2012. évi CXX. törvény szerinti képzés és vizsga helyett a 68/2012. (XII.
14.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakirányú képesítéssel, képzettséggel. Amennyiben az ajánlattevő mindkét
részre ajánlatot kíván benyújtani, úgy az M.2. követelménynek való megfelelés érdekében jogosult ugyanazt a szakember bemutatni.
Ugyanakkor a Kbt. 138. § (2) bekezdés és – mivel tárgyi eljárásban az M.2) körében bemutatott szakember tapasztalata kerül
értékelésre – a (4) bekezdés alapján fő szabályként a nyertes ajánlattevő köteles mindkét részben bevonni a szerződés teljesítésébe az
M.2) körében megnevezett szakembert.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
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III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsult őrzési feladatra („műszakra”) eső összeg 30 % -a. Késedelmi kötbér: az őrzési feladat („műszak”)
ellátásának késedelmes megkezdése esetén az őrzési feladatra eső összeg 15 %-a. Hibás teljesítési kötbér: ha a műszaki leírásban
rögzített feladatok teljesítésében a megrendelő hibát észlel, úgy a hibás teljesítéssel érintett őrzési feladatra („műszakra”) eső összeg
15 %-a. Műszak alatt a felhívás II.2.4) pont 3a) alpontja szerinti időszakok értendőek (pl. a hétfő és csütörtök közötti munkanapokon a
17.00 óra és másnap 08.00 óra közötti időszak, azaz 15 óra időtartamra eső összeg. Az őrzési időszakokat a műszaki leírás tartalmazza
) A kötbérek részletes szabályait a keretszerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét részre: 1. A szerződés pénzügyi fedezetét AK saját forrásból biztosítja. 2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme
magyar forint (HUF). 3. Előleg nincs. 4. Ajánlatkérő a teljesítés elismerésére és az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 135. § (1), (5)
és (6) bekezdéseit alkalmazza. Az ajánlatkérő számla benyújtására havonta ad lehetőséget a következők szerint: Vállalkozónak minden
tárgyhót követő 5. napig teljesítési összesítőt kell benyújtania a tárgyhóban teljesített szolgáltatásról. Az AK a teljesítés elismerése
esetén a teljesítési összesítő kézhezvétele után, a tárgyhó utolsó napját követő 15 napon belül, Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint állítja ki
a teljesítésigazolást. Számla az AK által elismert teljesítés, kiadott teljesítésigazolás alapján havonta nyújtható be. Kifizetés a Ptk. 6:
130.§ (1)-(2) bekezdés szerint, átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem
Nem

Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Igen

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Igen

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.07.18

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

EKR000198572019

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.07.18

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét. 2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság
által meghatározott – a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező – minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az SZ.1. és M.1., M.2. pont szerinti alkalmassági feltételt. 3. Amennyiben az
ajánlattevő több részre is ajánlatot kíván benyújtani, úgy az érdeklődését az EKR-ben részenként külön-külön kell jeleznie,
valamint az ajánlatokat az EKR-ben részenként külön-külön kell összeállítani, így valamennyi űrlapot, nyilatkozatot, és egyéb
dokumentumot részenként külön – külön kell feltölteni / benyújtani. (kivéve 321/2015.Korm.r. 1.§ (8) bek.) 4. Felhívjuk
figyelmüket, hogy ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra, azon
belül is a számára releváns részre jelezte. 5. Folyt. II.2.5): Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. szempont,
Szolgáltatás egységára (nettó Ft/fő/óra), melyet pozitív egész számban kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy
árképzésük során a hatályos Korm. r. szerinti, a személy-vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó rezsióradíjat vegyék
figyelembe! Értékélés módszere a fordított arányosítás. A 2. szempont az M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem
területén szerzett szakmai tapasztalata (hónapban), melyet nem negatív egész számban kell megadni. Értékélés módszere az
egyenes arányosítás. AK 60 hónapban állapítja meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad, míg 0 hónap tapasztalatra 0
pontot ad. A 2. szempontnál az „őrzésvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat” alatt ajánlatkérő (összhangban a 2005. évi
CXXXIII. tv.1. § (3) bekezdésével) a biztonsági őr és/vagy, testőr és/vagy, vagyonőr és/vagy biztonságszervező munkakörben,
feladatkörben szerzett szakmai tapasztalatot ért. Az ajánlati elem alátámasztására be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát,
melyben megnevezi az 1 fő szakembert, valamint a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát (szakmai ajánlat), melynek
tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat, információkat: a) Nyilatkozat a rendelkezésre állásról. b) Betöltött munkakörök /
ellátott feladatok ismertetése legalább év, hónaptól – év, hónapig pontossággal. 6. Kbt. 75. § (5) bek. alapján AK rögzíti, hogy
bármely rész eredménytelensége esetén az eljárás nem lesz valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilvánítva. 7. Az
ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (EKD) tartalmazzák (iratjegyzék, minták
) 8. Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely a felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikusan
elérhető az EKR-ben az érdeklődő gazdasági szereplők számára. 9. FAKSZ: Tóth Csaba (00402)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.07.02

EKR000198572019

(A rendszer automatikusan tölti)

