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Ajánlati felhívás - Az MNV Zrt. székháza, valamint saját és kezelt vagyonába tartozó ingatlanok
komplex vagyonvédelme, KÉ-3693/2011
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás [ ]
Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Építési koncesszió[ ]
Szolgáltatási koncesszió[ ]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
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Hivatalos név:
MNV Zrt.
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
1133

Ország:
HU

Telefon:
Címzett:
+36-1-237-4296
Kovács István biztonsági igazgatóság vezetője, MNV Zrt. Biztonsági Igazgatóság
E-mail:
Fax:
kovacsistvan@mnvzrt.hu
+36-1-237-4178
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [x]

Közszolgáltató [ ]
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Regionális/helyi szintű [ ]Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]
Egyéb [ ]
Közjogi szervezet [ ]
Egyéb (nevezze meg):

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Általános közszolgáltatások[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés

[ ] Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [ ] Vasúti szolgáltatások
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[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az MNV Zrt. székháza, valamint saját és kezelt vagyonába tartozó ingatlanok komplex vagyonvédelme
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel

Szolgáltatási kategória 23
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb
[ ] Építési koncesszió
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[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

Magyarország
NUTS-kód HU
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszámaVAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási Szerződés az MNV Zrt. kezelt vagyonába tartozó ingatlanok komplex vagyonvédelmére
(élőerős őrzés, járőrszolgálat, biztonságtechnikai védelem (behatolás-jelzés), karbantartás,
távfelügyeleti szolgáltatás kivonuló szolgálattal)
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy
79710000-4
Kiegészítő tárgy(ak)79711000-1
79713000-5
79715000-9
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több
részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az MNV Zrt. székháza, valamint saját és kezelt vagyonába tartozó ingatlanok komplex vagyonvédelme
bruttó 400 M Ft + 200%/év keretösszegben
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
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befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Kötbér (késedelmi) - késedelmes óránként az adott ingatlanra vonatkozó, teljes havi nettó vállalkozói
díj összegének 0,125 %-a.
- 5.000.000 Ft teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő
• rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel,
• az ellenértéket a Kbt. 305. § -ában foglaltak szerint egyenlíti ki
• előleget nem fizet
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ]
nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai
és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a Kbt. 61. § (1) bekezdés
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d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy
szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §]
teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek
következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal
érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen
az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4)
bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5)
bekezdése szerinti rangsorolása.
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia
kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt 66. § (1) bekezdés a) pontja
alapján pénzügyi intézménytől származó,
az ajánlattételi felhívás feladásától
visszaszámított kettő évre vonatkozó
nyilatkozattal
ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és
közös ajánlattevők valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől,
valamennyi bankszámlájára vonatkozóan
az alábbi tartalommal:
• mióta vezeti az ajánlattevő
bankszámláját,
• ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek
pontosan eleget tesz-e,
számláján a vizsgált (az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított kettő
éves) időszakban volt-e sorban állás, ha
igen, mikor, hány nap.
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja
alapján szakmai (élőerős őrzés,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők (külön-külön megfelelés) ha az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozó
pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok)
alapján a vizsgált időszakban
• nem tett eleget fizetési kötelezettségeinek,
• számláján az ajánlattételi felhívás feladásától
visszaszámított kettő éves időszakban 30 napot meghaladó
időtartamú sorban állás volt,
2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők (együttes megfelelés) ha
• Nem rendelkezik legalább 450 M Ft értékű (élőerős őrzés,
biztonságtechnikai védelem (behatolás-jelzés),
távfelügyelet (kivonuló szolgálattal) szolgáltatások
nyújtását magában foglaló) felelősség - és legalább 45 M
Ft/káresemény értékű kárbiztosítással
3. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
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biztonságtechnikai védelem (behatolásjelzés), távfelügyelet (kivonuló
szolgálattal) szolgáltatások nyújtását
magában foglaló) felelősségbiztosítás
fennállásáról szóló igazolás (a biztosítási
kötvény vagy a biztosító nyilatkozata)
benyújtása egyszerű másolatban.

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők (külön-külön megfelelés) ha a 2009. évi éves
beszámoló mérleg szerinti eredménye negatív.
4. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők (együttes megfelelés) ha a beszerzés tárgya
3. Kbt 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján szerinti (élőerős őrzés és/vagy járőrszolgálat és/vagy
a számviteli jogszabályok szerinti 2009. évibiztonságtechnikai védelem (behatolás-jelzés), karbantartás
éves beszámolójának benyújtásával,
és/vagy távfelügyelet (kivonuló szolgálattal)
4. Kbt 66. § (1) bekezdésének c) pontja
szolgáltatások)) 2009. évi nettó árbevétele kevesebb, mint
alapján a 2009. évre vonatkozóan a
400 M Ft.
közbeszerzés tárgyának (élőerős őrzés
és/vagy járőrszolgálat, és/vagy
biztonságtechnikai védelem (behatolásjelzés), karbantartás és/vagy távfelügyeleti
(kivonuló szolgálattal) szolgáltatások)
megfelelő) nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatával
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alapján a 2008-2010. évek legjelentősebb, alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
a közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős
ajánlattevők (együttes megfelelés) ha 2008-2010. évben
őrzés és/vagy járőrszolgálat és/vagy
nem rendelkezett a közbeszerzés tárgyával (élőerős őrzés
biztonságtechnikai védelem (behatolásés/vagy járőrszolgálat és/vagy biztonságtechnikai védelem
jelzés), karbantartás és/vagy távfelügyelet (behatolás-jelzés), karbantartás és/vagy távfelügyelet
(kivonuló szolgálattal) szolgáltatásainak (kivonuló szolgálattal) szolgáltatások)azonos tárgyú
ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a legalább 4 db szerződéssel, amelyekben a nettó
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás
ellenszolgáltatás összege egyenként eléri a nettó 50 M Fttárgya, továbbá az ellenszolgáltatás
ot/év/szerződés,
összege);
A Kbt. 67. § (3) bekezdése a) pontjának
2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
esetét a következő módon kell igazolni:
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
§ (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti
ajánlattevők (együttes megfelelés) ha
szervezet, az általa kiadott vagy aláírt
- nincs legalább 1 fő olyan vezető tisztségviselője, és 2 fő
igazolással;
szakembere, akik nem rendelkeznek a szolgáltatás
b) ha a szerződést kötő másik fél az a)
tárgyának megfelelő szakirányú végzettséggel és legalább 3
pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, év szakmai gyakorlattal,
az általa adott igazolással vagy az
- nem rendelkezik országos lefedettségű távfelügyeletet
ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének biztosító, és kivonuló szolgálattal, régiónként (Észak-
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tíz százalékát meghaladó mértékben
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Középigénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Délerőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. Dunántúl)
2. Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján minimum 1 területi vezetővel.
az ajánlattevő, illetőleg vezető
3. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
tisztségviselői végzettségének és
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
képzettségének ismertetésével, és
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
különösen azon személyek végzettségének ajánlattevők (együttes megfelelés) ha
és képzettségének ismertetésével,
- nem rendelkezik járőrellenőrző rendszerrel és legalább 5
(dokumentumok – végzettséget,
db-os gépjárműparkkal.
képzettséget igazoló diploma - egyszerű 4. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
másolatának csatolása; szakemberek
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
felsorolása név és beosztás szerint) akik a alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös
szolgáltatás teljesítéséért felelősek,
ajánlattevők (együttes megfelelés) ha
Kbt 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az - nem rendelkezik ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű
ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó és
minősítéssel
közös ajánlattevők teljesítésben részt vevő - A telepítendő eszközök tekintetében nem felel meg a
szakemberei képzettségének
MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) vonatkozó
ismertetésével, rövid szakmai önéletrajzuk, ajánlásainak.
valamint végzettségüket, képzettségüket
igazoló dokumentumok egyszerű
másolatának csatolásával.
Nyilatkozattal az országos lefedettségű
távfelügyeleti és kivonuló szolgálatról, és
régiónként minimum egy területi vezető
pontos címének és elérhetőségének
felsorolásával.
3. Kbt 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírásával;
4. Kbt 67.§ (3) bekezdés f) alapján a
minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és
kutatási eszközeinek leírásával,
ISO 9001:2009, vagy azzal egyenértékű
minősítés másolatának csatolásával;
a megajánlott eszközök érvényes, MABISZ
minősítési tanúsítványainak csatolásával;
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
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A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen
[x] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
2005. évi CXXXIII. Tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]
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VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/03/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/gazdalkodas/kozbeszerzes/kozbeszerzesi_hirdetmenyek/KE_3693_2011.html

12/18

2021. 09. 27. 15:36

Nyomtatás

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
80 000 Ft + ÁFA összeg átutalásával az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001034303 számú számlájára – „komplex vagyonvédelmi dokumentáció” megjelöléssel, vagy az MNV
Zrt. Ügyfélszolgálatánál (1133 Bp., Pozsonyi út 56.) kézhez kapott postai csekk befizetésével
A dokumentáció átvehető a befizetését igazoló banki bizonylat, illetve a postai befizetés igazolószelvénye eredeti példányának bemutatása ellenében az ajánlatkérő székhelyén, az Ügyfélszolgálatnál
munkanapokon 09:00-14:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00-ig. A befizetési
okmányon a befizetés jogcímét - komplex vagyonvédelmi dokumentáció - fel kell tüntetni. A
dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő
megküldése az ajánlatkérő részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét
(számla- kiállítási címét) és postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő postai
küldeményként a dokumentációt megküldheti), a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát,
faxszámát, és e-mail címét.
A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a Kbt. 54. § (10) bekezdésben foglaltakat kivéve
nincs lehetőség. A dokumentáció megvásárlása és annak átvétele az érvényes jelentkezés feltétele.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy példány megvásárlása.
Az ajánlatkérő – az ajánlattevők írásbeli megkeresése esetén – a dokumentációt a Kbt. 54. § (8)
bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/03/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: 4 vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/03/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín : MNV Zrt. H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart felöli bejárat) 791. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja 2011.04.06. 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011.04.18. 10:00 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzése az A melléklet II. szerint személyesen, munkanapokon 09:00-14:00-ig az
ajánlattételi határidő napján 10:00-ig lehetséges. A dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel
feltétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a 10% feletti alvállalkozónak át kell vennie),
nem ruházható át, az átvételét igazoló bizonylat másolata az ajánlathoz csatolandó. Az ajánlatkérő – az
ajánlattevők írásbeli megkeresése esetén – a dokumentációt a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerinti
feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa:
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V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
a) Az eredményhirdetés helye: MNV Zrt. H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart felöli
bejárat) 791. tárgyaló.
b) A szerződéskötés tervezett helye: MNV Zrt. H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart
felöli bejárat) 791. tárgyaló.
c) Amennyiben bármely, az ajánlatban szereplő okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a szerinti hiteles magyar
nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
d) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9.00-14.00 óráig
lehetséges, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján a megadott határidőre be kell érkeznie.
Az ajánlatkérő a postán feladott, az ajánlattételi határidő lejárta után beérkezett ajánlatot nem értékeli,
azt a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. A késedelmes postai
kézbesítéstől, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat az ajánlattevőt terheli.
e) A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és
tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott
pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
f) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-t alkalmazza, meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti
személyeket, szervezeteket, csatolni kell a Kbt. 70. § (2) szerinti nyilatkozatot.
g) Az ajánlatokat 4 példányban (1 eredeti, és 3 másolati példányban) zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: „Az MNV Zrt kezelt vagyonába tartozó ingatlanok komplex vagyonvédelme”
„Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem bontható fel!”, a csomagoláson más nem
szerepelhet, a további követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
h) Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevőnek, Ajánlattevő 10%-ot meghaladó alvállalkozójának, és az
erőforrást biztosító szervezetnek az Ajánlathoz csatolt iratokat aláírók aláírási címpéldányát, és aláírás
mintáját, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.
i) Csatolni kell továbbá Ajánlattevőnek és 10%-ot meghaladó alvállalkozójának
- nyilatkozatát, hogy a csatolt cégkivonatban feltüntetett és egyéb, a jelentkezésében megjelölt
pénzintézetek által igazolt számlákon kívül, más számlát nem vezet,
- szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a csatolt cégkivonatban szereplő számlája
megszűnt. Ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető
bank megnevezését és a megszűnés dátumának megjelölését.
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j) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdését alkalmazza. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével
kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [81. § (4)
bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 93.
§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
k) Az 5.000.000 Ft teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A
teljesítési biztosítékul szolgáló bankgaranciát, a befizetett összeget, vagy a biztosítási szerződés alapján
kiállított kötelezvényt a nyertes ajánlattevőnek (amennyiben bármely okból a nyertes ajánlattevő
helyett a vállalkozási szerződést a második nyertes ajánlattevővel kell megkötni abban az esetben
értelemszerűen ez a feltétel a második helyezettre érvényes) legkésőbb a szerződéskötés napjáig kell az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, és annak a vállalkozási szerződés időtartamát követő 30 napig
kell érvényben maradnia. A teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a
szerződés aláírásának előfeltétele. A bankszámlára történő befizetés teljesíthető a Magyar
Államkincstárnál vezetett számlára való átutalással. (Az Ajánlatkérő bankszámlaszáma: Magyar
Államkincstár 10032000-01501504). Az ajánlattevő ajánlatához csatolnia kell arra vonatkozó
kifejezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig a teljesítési
biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
l) Ajánlatkérőnek ajánlatához csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
szolgáltatásba csak olyan szakembereket von be, akik rendelkeznek az általuk végzett szolgáltatási
tevékenység elvégzésére jogosító képesítéssel, a szaktudásuk igazolásával.
m) Ajánlatkérő – amennyiben szükséges – a későbbiekben élni kíván a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b)
pontjában előírt lehetőséggel.
n) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 83. §-ában foglaltaknak megfelelően.

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/14 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község Postai irányítószám: Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon:
Címzett:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.)
Postai cím:
Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart felöli bejárat)
Város/Község
Postai irányítószám:
Budapest
H-1133
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Ügyfélszolgálati Iroda (munkanapokon 09:00 től 14:00-ig, az ajánlattételi határidő
napján 10:00-ig)

Ország:
HU
Telefon:
+36-1-2374177
Fax:
+36-1-2374178

E-mail:
Internetcím (URL): www.mnvzrt.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.)
Postai cím:
Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart felöli bejárat)
Város/Község
Postai irányítószám:
Budapest
H-1133
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Központi Iktató (munkanapokon 09:00 től 14:00-ig.)

Ország:
HU
Telefon:
+36-1-237-4177
Fax:
+36-1-237-4178

E-mail:
Internetcím (URL): www.mnvzrt.hu

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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Nyomtatás

A RÉSZ SZÁMA 1 meghatározás

1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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