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Magyarország-Budapest: Szakmai felelősségbiztosítási szolgáltatások
2014/S 213-377600
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház utca 9–11.
Címzett: dr. Mészáros Tamás
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13271191
E-mail: meszaros.tamas@bvkholding.hu
Fax: +36 13271877
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: holding

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak koordinációja,
irányítása és ellenőrzése

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02451
Alföldi u. 7.
1081 Budapest
MAGYARORSZÁG
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
AK16202
Ipacsfa u. 19.
1186 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
AK02431
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Kalotaszeg u. 31.
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
AK15889
Népfürdő u. 38–40.
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
AK16138
Fiumei u. 16.
1086 Budapest
MAGYARORSZÁG
Főkert Nonprofit Zrt.
AK02405
Dob utca 90.
1073 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
AK09238
Eötvös u. 21.
1067 Budapest
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
AK15389
Rumbach Sebestyén u. 19–21.
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Közlekedési Zrt.
AK01331
Akácfa u. 15.
1072 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
AK16428
Attila u. 13/A.
1013 Budapest
MAGYARORSZÁG
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.
AK17855
Curia u. 3.
1053 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
AK17568
Városház u. 9–11.
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1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
József Attila Színház Nonprofit Kft.
AK16038
Váci út 63.
1134 Budapest
MAGYARORSZÁG
Madách Színház Nonprofit Kft.
AK04700
Erzsébet krt. 29–33.
1073 Budapest
MAGYARORSZÁG
Thália Színház Nonprofit Kft.
AK17841
Nagymező u. 22–24.
1065 Budapest
MAGYARORSZÁG
Vígszínház Nonprofit Kft.
AK08433
Szent István krt. 14.
1137 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapest Esély Nonprofit Kft.
AK16849
Őr u. 5–7.
1084 Budapest
MAGYARORSZÁG
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
AK06931
hrsz. 6835/17.
1122 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
AK01326
Mozsár u. 16.
1066 Budapest
MAGYARORSZÁG
REK Rácz Fürdő Eszközkezelő Kft.
Városház utca 9–11.
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Biztosítási szerződés.
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II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési
szolgáltatások
A teljesítés helye: Ajánlatkérők székhelyei.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak, valamint a csatlakozó egyéb ajánlatkérő társaságok vezető
tisztségviselőinek felelősségbiztosítására vonatkozó biztosítási szerződés megkötése.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66516500

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Határozatlan időre szóló biztosítási szerződés 5 000 000 000 HUF/év összegű csoportszintű kártérítési limittel
vezető tisztségviselők felelősségbiztosítására.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2015.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 130. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint, az igazolt (rész)teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelő számla
ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti. Az ajánlatkérő előleget
nem fizet. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 125. § (4)–(7) bekezdéseiben
foglaltakra.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX
törvény.

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásban
nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az
eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. § szerint kell
igazolnia – figyelemmel a Kbt. 4. § 10. és 11. pontjára –, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdéseinek
hatálya alá. Részvételre jelentkező köteles a részvételi jelentkezésében nyilatkozni – a Kbt. 58. § (3) bekezdése
szerint – arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (2) bekezdésre vonatkozóan a
kizáró ok fenn nem állását a részvételre jelentkező a 310/2011.(XII.23.) kormányrendelet 2. § j) pontja illetve
4. § g) pontja szerint köteles igazolni. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) összkollégiumi állásfoglalására, amely a
www.kozbeszerzes.hu honlapon megtekinthető.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1)
Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint
csatolnia kell az előző 3 üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény 1. sz. melléklet A) rész 13. pontja szerinti tevékenység) általános
forgalmi adó nélküli számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az
utolsó három üzleti év vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-a az irányadó.
A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt nem magyar forintban (HUF) tartalmazó nyilatkozat esetén az
ajánlatkérő az átszámítást a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon végzi el.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező
saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Az ajánlatkérő a P1) alkalmassági feltétel igazolásával kapcsolatban felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a
Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a részvételre jelentkező olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az előző 3 üzleti év vonatkozásában – az évek összességét
tekintve – a közbeszerzés tárgyából (a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény
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1. sz. melléklet A) rész 13. pontja szerinti tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele, összesen nem érte el legalább a nettó 80 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a részvételre jelentkező újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik a részvételi felhívás
feladását megelőző 3 üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel adataival, úgy
a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó (a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény 1. sz. melléklet A) rész 13. pontja szerinti tevékenység)
általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie legalább a nettó 50 000 000 HUF-ot.
Az alkalmassági igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetőek. A
kapacitást biztosító szervezet a P1) pontban előírt módon köteles igazolni az alkalmassági követelménynek való
megfelelést.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1)
A részvételre jelentkező az M1) pont szerinti alkalmassága igazolható a részvételi felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével [310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja], figyelemmel a Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltakra. A részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatának, valamint a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak)
tartalmaznia kell a következő adatokat: legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése,
a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a kártérítési limit összege, valamint nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
16. § (2) bekezdés].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy befejezett referencia esetében a kezdő és a befejező időpontot év/hónap/
nap pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő folyamatban lévő referenciát is elfogad, amennyiben az megfelel az
M1) pontban foglalt követelményeknek. Ilyen esetben elegendő a kezdő időpontot év/hónap/nap pontossággal
megadni. Konzorciumban történt teljesítés esetén a részvételre jelentkező által teljesített munka értékének
(teljesítés aránya) százalékos értékét is fel kell feltüntetni, amely esetben az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés szerint jár el.
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek a szolgáltatás elvégzését a
szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolnia, akkor a fenti tartalmi elemeket a
szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolásnak kell tartalmaznia.
Az ellenszolgáltatás összegét nem magyar forintban (HUF) tartalmazó nyilatkozat/igazolás esetén az
ajánlatkérő az átszámítást a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon végzi el.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező
saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Az ajánlatkérő az M1) pontban foglalt alkalmassági feltétel igazolásával kapcsolatban felhívja a részvételre
jelentkezők figyelmét a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) év
vonatkozásában – az évek összességét tekintve – nem rendelkezik legalább 1 darab teljesített, vagy legalább 1
éve folyamatban lévő vezető tisztségviselők felelősségbiztosítására vonatkozó, legalább 1 000 000 000 HUF/év
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kártérítési limit összegre fedezetet nyújtó referenciával, ahol a biztosítási díj nettó összege legalább 1 000 000
HUF/év volt.
Az alkalmassági igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetőek. A
kapacitást biztosító szervezet a M1) pontban előírt módon köteles igazolni az alkalmassági követelménynek
való megfelelést.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló
2003. évi LX. törvény.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
nem

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2.12.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2.12.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
12.12.2014

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
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IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

8/10

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás indoka: A Kbt. 89. § (2) bekezdés b) és d) pontjai
alapján, a biztosítási szolgáltatás objektív természete, valamint az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik
lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes, átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását, valamint a szerződéses
feltételek pontos meghatározását.
2) Részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 2.12.2014. 10:00 óra. Helye: A BVK HOLDING Zrt.
székhelye 1052 Budapest, Városház u. 9–11., Bank szárny III. emelet 302. tárgyaló.
3) A Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben nem tehet
ajánlatot.
4) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5)
bekezdésre, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot is kell tartalmaznia, amelyben a részvételre jelentkező feltünteti a Kbt.
62. § (5) bekezdés szerinti információkat.
5) Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére, a Kbt. 53. §-a alapján rendelkezésre
bocsát kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a
részvételre jelentkezők részére szükséges információkról tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint egy előzetes műszaki leírást tartalmaz. A kiegészítő
iratok beszerzésének határideje: 24.11.2014. 10:00 óra. A dokumentáció a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján
teljes terjedelmében elektronikusan hozzáférhető a www.bvkholding.hu honlapon. A Kbt. 49. § (6) bekezdése
alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott
iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a dokumentációhoz mellékelt átvételi
elismervényt elektronikus úton meg kell küldenie ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@bvkholding.hu és
másolatban a meszaros.tamas@bvkholding.hu e-mail címekre. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a
kiegészítő irat nem tartalmazza a szerződés tervezetét.
6) Az ajánlatkérő figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltakra – felhívja
a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a jelen részvételi felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott
valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban
határozta meg.
7) A részvételre jelentkező és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a cégszerű aláírási
jog és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégkivonatot
(amennyiben a cégkivonat megtalálható a Céginformációs Szolgálat honlapján, akkor a cégkivonat csatolása
nem szükséges, azt az ajánlatkérő ellenőrzi). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlattevőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7.
§]. Szintén csatolni kell a részvételi
jelentkezéshez a részvételre jelentkező és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a
részvételi jelentkezést vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
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címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi IV. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintá(i)t, a részvételi jelentkezés
meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.
8)Az ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezés részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy
szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni a részvételi
jelentkezéshez. A kiegészítő iratok részét képező nyilatkozatminták alkalmazása, csak ajánlott, de nem
kötelező, a nyilatkozatminták szabadon szerkeszthetőek. A Kbt. 36. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a Kbt. vagy a jelen részvételi felhívás által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani.
9) A részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell
benyújtaniuk 2 példányban (egy eredeti papír alapú példány valamint 1 az eredeti papír alapú példánnyal
mindenben egyező digitalizált példány elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható CD-n vagy DVD-n,
de nem módosítható formátumban). Kérjük továbbá, hogy a részvételre jelentkező tegyen cégszerűen aláírt
nyilatkozatot a tekintetben, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott példánya a papír
alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
A részvételi jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a részvételre
jelentkező által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a részvételi jelentkezést aláíró
személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell
tüntetni „Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása”, továbbá „A részvételi határidő előtt nem bontható fel!”
szöveget.
10)Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a benyújtandó részvételi jelentkezés
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége a részvételre jelentkezőt terheli. A részvételi
jelentkezéseket az alábbi helyen kell benyújtani: BVK HOLDING Zrt. 1052 Budapest, Városház u. 9–11. Bank
szárny, 3. emelet 313. sz. iroda.
11)Közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt
egyetemleges felelősségvállalás (konzorciális szerződés) kell csatolni arról, hogy nyertességük esetén
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös részvételre
jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkező nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös részvételre jelentkező képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös rézvételre
jelentkezők megjelölését.
12) Ha bármely, a részvételi jelentkezésben csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt részvételre jelentkező felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.
13) A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban nem kell igazolnia olyan
tényt, adatot, melynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartásból ingyenesen jogosult. A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdés szerinti- a közbeszerzési eljárások tárgyát
tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről
a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése szerinti nyilvántartás
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy a részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
14) A tárgyalás menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, valamint az első tárgyalási időpontja a
Kbt. 91.§ (1) bekezdés l) és m) pontja alapján az ajánlattételi felhívásban lesz meghatározva.
15) Ajánlatkérő a részvételi felhívás II. 3.) pontjához kapcsolódóan közli, hogy ajánlatkérő határozatlan idejű
szerződést kíván kötni, ezért csak a kezdő időpontot jelölte meg.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem
benyújtására és határidejére a Kbt. 137. §-a vonatkozik.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
31.10.2014
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