GAZD/31/70/2017.
BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők
felelősségbiztosítása) és csoportos személybiztosítási szolgáltatások
beszerzésére”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
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1. Az eljárás lefolytatására meghatalmazott ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, email címe, kapcsolattartója:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház u. 9-11. tel: +36 1 327-1169, fax: +36 1 327-1877
Kapcsolattartó: dr. Szalai Zoltán e-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Bank szárny III. emelet 304. sz. iroda
Az ajánlatkérői konzorcium tagjai:
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (1034 Budapest, Szőlő u. 38.)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u.
15.)
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.)
FŐKERT Nonprofit Zrt. (1073 Budapest, Dob u. 90.)
FŐKÉTÜSZ Kft. (1067 Budapest, Eötvös u. 21.)
FTSZV Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.)
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1116 Budapest,
Kalotaszeg u. 31.),
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081
Budapest, Alföldi u. 7.)
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.),
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091
Budapest Üllői út 45.),
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.
1.),
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052
Budapest, Városház u. 9-11.)
2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja:
Az eljárást kezdeményező részvételi felhívás 2017/S 081-156287 nyilvántartási számon 2017.
április 26. napján került közzétételre a TED-ben.
3. Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módja, határideje, annak
beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a Kbt. 83. § (3) bekezdése alapján közvetlenül küldi meg
a gazdasági szereplők részére elektronikus úton. Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó
Közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: dokumentáció) ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1)
bekezdésnek megfelelően az ajánlattételi felhívással együtt és egyidejűleg az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplőknek elektronikusan, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen,
közvetlenül és térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi oldalon:
http://bvh.budapest.hu/kozbeszerzesi-segedlet
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A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell
töltenie. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az
ajánlattevő/alvállalkozó által a dokumentáció részét képező „Átvételi igazolás” adatlap
hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás 1. pontjában megjelölt fax vagy e-mail
címre történő megküldése igazolja. Az „Átvételi igazolást” a letöltést követően
haladéktalanul meg kell küldeni, vagy azt az ajánlatban be kell nyújtani.
4. A kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági feltételek igazolásának módja:
Az ajánlatkérő a Kbt. 89. § c) pont alapján a végleges ajánlatok benyújtását és értékelését
követően, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően alkalmazza a Kbt.
69. § (4) - (6) bekezdését.
A Kbt. 69. §-ában foglaltakra figyelemmel az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek (adott
esetben döntésétől függően meghatározott számú következő legkedvezőbbnek) tekinthető
ajánlattevőt (adott esetben részvételre jelentkezőt) megfelelő határidő kitűzésével felhívja a
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha az ajánlattevő (ajánlattevők) nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás
kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás
nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
tartalmát, vagy azzal ellentétes), úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján
érvénytelennek minősülhet.
E körben Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet a hamis adatszolgáltatás
jogkövetkezményeire.
Kizáró okok
Ajánlattevőnek az ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arra
vonatkozóan, hogy ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá; továbbá
azokat az eljárás részvételi szakaszában benyújtott igazolásokat, nyilatkozatokat kell
ismételten benyújtania, amelyek már nem alkalmasak a részvételi felhívásban előírtak
bizonyítására.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az alkalmassági követelmények igazolása:

3

GAZD/31/70/2017.
Az ajánlatkérő a Kbt. 89. § c) pont alapján a végleges ajánlatok benyújtását és értékelését
követően, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően alkalmazza a Kbt.
69. § (4) - (6) bekezdését.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre
vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket
ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja
be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a részvételi
jelentkezésben foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az alkalmassági követelmények
tekintetében az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak
olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények,
a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt
igazolási kötelezettségének eleget tett.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság követelmények igazolása (ajánlatkérő külön felhívása
esetén):
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) ban foglaltak
alapján, az alábbiak szerint
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetni kell a
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónap legjelentősebb biztosítási
szolgáltatásait (megjelölve a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik felet, a
szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a referenciát adó személy megnevezését és
elérhetőségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
A M1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet,
illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy
aláírt igazolással;
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b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha:
az I. rész, D&O felelősségbiztosítás esetében a hirdetmény feladásától visszafelé számított 36
hónapon belüli időszak alatt nem rendelkezik legalább nettó 14 000 000 HUF értékű D&O
felelősségbiztosítási szolgáltatásnyújtásából származó igazolt fedezettel (referenciával),
amely összesen maximum 5 db kötvényből áll, ahol az egyes kötvények legalább egy évig
kockázatban álltak.
A II. rész, a Csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében a hirdetmény feladásától visszafelé
számított 36 hónapon belüli időszak alatt nem rendelkezik legalább nettó 17 000 000 HUF
értékű csoportos élet- és/vagy balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtásából származó igazolt
fedezettel (referenciával), amely összesen maximum 5 db kötvényből áll, ahol az egyes
kötvények legalább egy évig kockázatban álltak.
A III. rész, a Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás esetében a hirdetmény feladásától
visszafelé számított 36 hónapon belüli időszak alatt nem rendelkezik legalább nettó 166 000
000 HUF értékű, közszolgáltatást nyújtó társaságra vonatkozó vagyon- és/vagy kombinált
felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtásából származó igazolt fedezettel (referenciával),
amely összesen maximum 7 db kötvényből áll, ahol az egyes kötvények legalább egy évig
kockázatban álltak.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7),(9),(11), valamint 67. § (3), továbbá 140. § (9)
bekezdéseire.
M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 4 év (48 hónap) legjelentősebb biztosítási szolgáltatásainak – adott esetben
részenkénti - ismertetésével (referencia-nyilatkozat) és/vagy referencia-igazolás (egyszerű
másolatban) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság:
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § (3) §-aszerint a biztosítási szolgáltatás nyújtására feljogosító (2014. évi
LXXXVIII. törvény 41. § szerinti) engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti,
kamarai tagságról szóló igazolást.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlatkérő előírja a biztosítási szolgáltatás
nyújtására előírt (2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti) engedéllyel rendelkezés
követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a biztosítási szolgáltatás nyújtására
előírt (2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti) engedéllyel.
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Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az engedélye érvényes, nem került
visszavonásra, és hogy a szerződés teljes ideje alatt gondoskodik az engedély érvényben
tartásáról.
5. A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von
be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,
akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
6. Ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 7. napja 10.00 óra
7. Az ajánlat benyújtásának címe:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház u. 9-11. Bank szárny III. emelet 304. sz. iroda
8. Annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható ajánlat:
Az eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján legalább az Ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás
kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.
9. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Helye: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052
Budapest, Városház u. 9-11. Bank szárny III. emelet 309. sz. tárgyaló
Ideje: 2017. augusztus 7. napja 10.00 óra
10. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek vehetnek
részt.
11. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Ajánlattevő a végső ajánlatához a tárgyalások befejezésétől számított 30. napig kötve van.
Végső ajánlatát ezen időszakon belül még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja.
12. A tárgyalások lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az Ajánlatkérő a
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel lehetőség szerint egy fordulóban, egyszerre kíván tárgyalni a
szakmai tartalomról és a szerződéses feltételekről. Amennyiben újabb tárgyalási forduló
szükséges, arról Ajánlatkérő dönt a tárgyalási forduló lezárása előtt és az újabb tárgyalási
forduló időpontját és helyét az első forduló jegyzőkönyvében rögzíti.
Ajánlatkérő az 1. részfeladat: D&O felelősségbiztosítás, a 2. részfeladat: Csoportos élet- és
balesetbiztosítás és a 3. részfeladat: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás esetében is
részenként külön, de az adott részre ajánlatot tevő ajánlattevőkkel közösen tárgyal oly
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módon, hogy az ajánlatkérői konzorcium egyes tagjai külön-külön tárgyalnak az
ajánlattevőkkel.
Az Ajánlattevőt a tárgyaláson képviselő személynek igazolnia kell a képviseleti jogosultságát.
A szakmai tartalomra és a szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalás a 13. pontban
megjelölt időpontban, valamennyi érintett fél részvételével kerül véglegesítésre.
Ajánlatkérő a megadott napokon kívánja az egyes tárgyalásokat tartani Ajánlattevőkkel azzal,
hogy ha egy napon nem sikerül valamennyi szakmai/szerződéses kérdést egyértelműen
tisztázni, úgy Ajánlatkérő – az Ajánlattevőkkel egyeztetett - későbbi időpont(ok)ban folytatja
az adott tárgyalást az egyes Ajánlattevőkkel.
Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tárgyaláson adott
bármilyen tájékoztatását az összes Ajánlattevőnek megadja, különösen a 3. rész esetében,
ahol a tárgyalások az Ajánlattevőkkel külön-külön folynak.
Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) befejezéseként a szakmai (műszaki), gazdasági, szerződéses
feltételek véglegesítését követően végleges ajánlatok benyújtását kéri. Ajánlattevő az
alapajánlatához képest összességében kedvezőtlenebb végső ajánlatot nem nyújthat be.
Ajánlatkérő a végleges műszaki dokumentáció és szerződéstervezet megküldésével
egyidejűleg az Ajánlattevőket új ajánlattételre hívja fel, melynek bontása időpontjában
ajánlati kötöttség áll be.
Ajánlatkérő a bontás helyszínéről, időpontjáról a végleges dokumentáció
szerződéstervezet megküldésével egyidejűleg értesíti az Ajánlattevőket.

és

Az Ajánlattevőknek új ajánlatukat az Ajánlatkérő által megadott ajánlattételi határideig a
végleges műszaki dokumentáció és szerződéstervezet figyelembevételével, a végleges
szerződéses feltételek elfogadásával (az erről szóló nyilatkozat benyújtásával) kell
megtenniük.
A bontás során Ajánlatkérő a felhívás mellékleteként megküldött Felolvasó lapon szereplő
ajánlati értéket felolvassa, ezen érték képezi Ajánlattevő végleges kötelező érvényű ajánlatát.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki és a szerződéses feltételekre vonatkozó tárgyalások
befejezését követően az Ajánlatkérő által megadott végleges szakmai ajánlatok benyújtási
határidejéig nem nyújt be:




új ajánlatot, de elfogadó nyilatkozatát a végleges szerződéses feltételekre és tartalomra
benyújtja, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő jelen felhívás alapján 2017. augusztus 7-én
(vagy amennyiben ez az időpont módosul a módosított első ajánlattételi időpontra)
benyújtott árajánlatát végleges kötelező érvényű árajánlataként értékeli,
sem árajánlatot, sem elfogadó nyilatkozatot, részben tesz ajánlatot, úgy Ajánlatkérő az
Ajánlattevő ajánlatát – tekintettel arra, hogy az nem felel meg a végleges ajánlattételi
dokumentációnak/szerződéstervezetnek, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát a végleges dokumentáció/ szerződéstervezet
megküldésével egy időben megadott ajánlattételi határidőig írásban visszavonja, Ajánlatkérő
az Ajánlattevő ajánlatát nem értékeli, az eljárásban a továbbiakban nem veszi figyelembe.
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13. Az első tárgyalás helyszíne és időpontja:
Az első tárgyalás tervezett helyszíne (ellenkező értesítésig): a tárgyalás pontos helyszínéről
Ajánlatkérő a kiküldendő tárgyalási meghívóban ad tájékoztatást Ajánlattevők részére.
Az 1. rész: D&O felelősségbiztosítás esetében az első tárgyalás tervezett időpontja (ellenkező
értesítésig): 2017. augusztus 14. 10.00 óra. A további tárgyalás(ok) időpontját Ajánlatkérő a
tárgyalás során ismerteti.
A 2. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében az első tárgyalás tervezett időpontja
(ellenkező értesítésig): 2017. augusztus 14 10.00 óra. A további tárgyalás(ok) időpontját
Ajánlatkérő a tárgyalás során ismerteti.
A 3. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás esetében az első tárgyalás tervezett
időpontja (ellenkező értesítésig): 2017. augusztus 14 10.00 óra. A további tárgyalás(ok)
időpontját Ajánlatkérő a tárgyalás során ismerteti.
14. Az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az
ajánlattevőket egyidejűleg tájékoztatja az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg
faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével.
Szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlat elbírálásáról szóló összegezés megküldése
napját követő tizenegyedik nap.

15. Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok alapján bírálja el az ajánlatokat a közbeszerzési útmutatóban megadott
szempontok alapján.
16. Egyéb információk:
a.) Az ajánlat összeállításának és benyújtásának minden költsége ajánlattevőt terheli.
b.) Az ajánlatokat az ajánlattevőknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell
benyújtaniuk 2 példányban (1 eredeti papír alapú példány, valamint az eredeti papír
alapú példánnyal mindenben egyező digitalizált példány elektronikus adathordozón
(jelszó nélkül olvasható Pendrive-on, CD-n vagy DVD-n de nem módosítható
formátumban). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt
nyilatkozatot a tekintetben, hogy ajánlata elektronikus formában benyújtott példánya a
papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az ajánlatban nem lehetnek
közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat,
mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a
kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni „vagyonfelelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos
személybiztosítási szolgáltatások beszerzésére” továbbá "Az ajánlattételi határidő előtt
nem bontható fel!" szöveget.
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c.) Ajánlattevőnek a tárgyalások lezárását követően cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§
(2) bekezdésére vonatkozóan.
d.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
és a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti információkat.
e.) Az ajánlatban Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
Az Ajánlatkérőnek arról is kell nyilatkozatot csatolnia, ha nem vesz igénybe alvállalkozót.
f.) Az alap (első) ajánlatban – tájékoztató jelleggel - csatolni kell a kiadott háttértáblát.
Csatolni kell továbbá az Ajánlattevő módosítási javaslatait tartalmazó, változáskövetővel
ellátott – Ajánlatkérő által közzétett - szerződéstervezetet és műszaki specifikációt abban
az esetben, ha Ajánlattevő módosítási javaslattal kíván élni. Ajánlattevőnek a
közbeszerzési eljárás azon részéhez/részeihez vonatkozó háttértáblá(ka)t kell az
ajánlatába csatolnia, amelyekre részvételi jelentkezését benyújtotta. A benyújtott
háttértábla, valamint a javaslatokat tartalmazó szerződéstervezet és műszaki specifikáció
tartalma a tárgyalások során módosulhat. Ajánlattevő az ajánlata megadásánál köteles az
Ajánlatkérő által a Felhívást Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott
szerződés tervezetből és műszaki specifikációból kiindulni.
g.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell). Ajánlattevő ajánlatában – a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján
elkülönített módon közölt - üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Amennyiben erre nem tart igényt, úgy azt köteles kifejezett nyilatkozatban jelezni
ajánlatában.
h.) Ajánlattevőnek az alap (első) ajánlatban csatolnia kell – az adott részre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), amelyet az elektronikus adathordozón benyújtott
ajánlatban szerkeszthető (Word) változatban is csatolnia kell. Ajánlattevőnek az ÁSZF-ben
meg kell jelölnie azokat a rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kíván Ajánlatkérőkkel
szemben.
i.) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozottak
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai az
irányadóak.
j.) Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján azon szervezetekről, melyektől az
Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a teljesítés helye szerinti környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről:
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Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság)
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4.
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi Információs
Szolgálat (MISZ):
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292
E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu
A munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik
teljesítésében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi
Ellenőrzési
Osztályai
(elérhetőségeik
megtalálhatóak
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php
honlapon
az
„Elérhetőségek/Munkavédelmi
felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: 06-1- 477-5700
Fax: 06-1- 477-5800
Honlap: www.munka.hu
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)
E-mail cím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám)
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu
A megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok elérhetősége és
illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi
bányakapitányságok” menüpont alatt található.
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
(környezetvédelem)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
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Telefon: +36 1 224 9100
E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu; zoldpont@oktvf.gov.hu
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
A Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai
(elérhetőségeik
a
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php
honlapon találhatóak) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-412-9742
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei (elérhetőségeik
megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. július 5.

11

