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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Dr.

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.baranya.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72500469Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:25350/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Baranya Megyei ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Megalapozó dokumentum - TOP Plusz 3.1.3. BaranyaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001616552021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Baranya Megyei Önkormányzat 15724007202

Széchenyi tér 9.

Pécs HU231 7621

Staub Richárd

staub.richard@baranya.hu +36 72500400

Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd 8359373449

Teréz Utca 11-13.

Pécs HU231 7621

Turi Ákos



EKR001616552021

71241000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001616552021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001616552021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001616552021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.baranya.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 72511607Fax:+36 72511608Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Megalapozó dokumentum - TOP Plusz 3.1.3. Baranya



EKR001616552021

Vállalkozó feladata, hogy a támogatási kérelem szakmai tartalmának meglapozásához a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció 
és a Baranya Megyei Területfejlesztési Program megállapításait is felhasználva: 
- feltárja Baranya megye főbb társadalmi-gazdasági problémáit, 
- kijelölje a projekt lehetséges célcsoportjait, 
- meghatározza a projektben megvalósítani tervezett tevékenységeket, azok szükségességét.  
Elvárás, hogy a tanulmány széles körben épüljön helyi információkra, interjúkra, felmérésekre, helyszíni egyeztetésekre. El kell 
készíteni egy előzetes célcsoport-elemzést, amelynek keretében szükséges meghatározni és bemutatni a tervezett tevékenységek által 
elérendő, megszólítandó célcsoportokat. A célcsoportok tagjai kizárólag a megjelölt célterületen élő lakosok közül kerülhetnek ki. A 
vállalkozónak kötelező vezetői interjúkat (önkormányzati vezetők) és lakossági igényfelmérést végezni, melynek módszerét, 
végrehajtását és eredményét be kell mutatni.  
Elvárás, hogy a projekt célcsoportjainak és a megvalósítani tervezett tevékenységeknek meghatározásánál az alábbi, jelen felhíváshoz 
mellékelt tanulmányokban szereplő szakmai tartalom is jelenjen meg: 
•        TOP-5.3.2-17-BA1-2020-00002” azonosítószámú „Baranya Kincsei” című projekthez készült közösségi felmérés 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79314000-8

71241000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgyának jellege, műszaki és gazdasági funkciójának egysége és egyéb sajátosságai nem teszik lehetővé a beszerzés 
tárgyának részekre bontását (Kbt. 61. § (4) bekezdés, a beszerzés több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős 
növekedését vonná maga után tekintve, hogy az ajánlattevői kör azonos. Ez alapján nem valószínűsíthető fokozottabb árverseny 
kialakulása, hiszen valamennyi feladat tekintetében azonos ajánlattevők versenyeznének egymással. A szolgáltatásnak nincs olyan 
egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. A 
közbeszerzés tárgyának jellemzője, hogy amennyiben egy ajánlattevő el tudja végezni valamely feladatot, akkor a tárgy szerinti többi 
feladatra is egyértelműen képes kell legyen.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

A kulturális közösségfejlesztés kiindulópontja a közösség és annak létező és lehetséges kulturális értékei, azok feltárása, tudatosítása, 
mozgásba hozása, megújítása és átörökítése a helyi közösségek és a kulturális intézmények aktív részvételével, együttműködésében. 
Célja a kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel 
fejlesztése, mely hozzájárul a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének erősödéséhez. 
A Baranya Megyei Önkormányzat a TOP Plusz program keretében megnyíló felhívásra pályázatot kíván benyújtani a helyi társadalom 
összetartozásának erősítése érdekében. 
A tárgyi eljárás becsült értéke meghaladja az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő a 
fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem 
vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépéséhez felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§(12) bekezdés.]

Megalapozó dokumentum - TOP Plusz 3.1.3. Baranya
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

90Nettó Ajánlati Ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

•        Szolgáltatási Út Térkép (Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi 
programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében, EFOP-1.6.3-17-2017-00007) 
Elvárás, hogy a vállalkozó vizsgálja meg az alábbi tématerületek projekthez való illeszkedését, és a vizsgálat eredményének 
függvényében azokat dolgozza ki és építse be a projekt szakmai tartalmába: 
-        Kincses Baranya – Baranya kincsei: a helyi és országos jelentőségű értékek összegyűjtése és bemutatása által a kulturális 
közösségi identitást, együttműködést dinamizáló közösségi akciók, tevékenységek, események, programok 
-        Környezetvédelmi programok: természet- és környezetvédelmi szemlélet kialakítása, a természet/környezet értékeinek 
megismerésére, tiszteletére irányuló szemléletformálás, ökotudatosság erősítése 
-        Romapasztoráció: a mélyszegénységben élő roma gyermekeknek helyben szervezett fejlesztő, felzárkóztató tevékenységek a 
vallásos lelki élet elmélyítésének eszközeivel, a hagyományos cigány kultúra elemeinek ápolásával, a roma identitás erősítésével 
-        Egészségfejlesztési programok: az egészségtudatos magatartását, egészségfejlesztését támogató szemléletformáló akciók, 
közösségi tevékenységek, sport programok 
-        Foglalkoztatást elősegítő programok: a fiatal korosztály munkaerőpiaci beilleszkedést, jövedelemszerzésre való képesség 
kialakítását, fejlesztését célzó, az ifjúsági, oktatási és foglakoztatási szektor helyi szereplőinek együttműködését elősegítő programok   
-        Bevásárló közösségek kialakulását segítő programok: a helyi termék fogyasztását és vásárlását ösztönző, a termelőt, kézművest, 
vásárlót helyi közösségé formáló  programok, értékesítési akciók, ismeretterjesztő fórumok 
A vállalkozó feladat, hogy feltárja a programba bevonható megyei és helyi civil, egyházi, köznevelési és kulturális szervezeteket, 
javaslatot tegyen a bevonás formájára.  
A tanulmány készítése során figyelemmel kell lenni az elmúlt években megvalósult közösségfejlesztési programokból levonható 
tapasztalatokra. 
Részletesen KD-ban.

Igen

Igen

AF III.1.3) M.2./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 
(min. 0-max. 5 darab projekt)

10

Nem

Igen

120

Nem

Nem

Nem
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában 
nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) - (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja 
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében 
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az 
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők (GSZ) figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok 
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő 
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek 
részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt szakember szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, 
végzettséget igazoló okiratát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 1. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. 
Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidőig ajánlatában a szakembert nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja 
szerinti érvénytelen.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

Nem

Igen

TOP-3.1.3.
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Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő általi 
kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben a 
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga 
elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni.  
Kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős 
megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.  
A kötbér alapja: a Nettó Ajánlati Ár. 
Késedelemi kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, 
amiért felelős, a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít. Vállalkozót a kötbérkötelesnek meghatározott bármely 
kötelezettségének, részfeladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a 
késedelemmel érintett részfeladatra vonatkozó ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári 
napja után a kötbér alapjának 0,5%/ naptári nap. A kötbér maximális mértéke összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10 %-a. 
A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a Vállalkozó hibájából 
ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, 
adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó 
rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat.  
A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 15 napot meghaladó késedelem esetén a késedelmi kötbér napi tételének maximális 
értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül írásban elálljon, illetve azt felmondja, és a 
munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem 
rendelkeznek): 
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával, amely támogatási kérelemhez kapcsolódóan minimum 1 db megalapozó 
dokumentum és/vagy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozott. 
M.2./ legalább 1 fő felsőfokú közgazdász végzettséggel rendelkező szakemberrel. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dok-
ban meghat tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek 
rendelkezéseire. Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság 
igazolásában résztvevő GSZ részéről külön-külön követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely 
GSZ – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDot nyújt be, az AK azt 
elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek. Kizárólag az AK által a 
Kbt. 69. § (4) bek-e alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő 
következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása 
céljából benyújtandó igazolások: AT(közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ 
csatolja: 
M.1./ A 321/2015.(X.30.)KR 21. § (3) bek a.) pontja értelmében AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de max. 6 
éven belül megkezdett, jelentősebb közbeszerzés tárgykörében szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait ismertető, a 321/2015.(X.
30.) KR 23§-a szerint kiállított referencia (REF)-igazolás vagy nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell legalább: 
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap pontossággal), 
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, 
• a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, 
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
[Kbt.65§(1)bek b) pont; 321/2015(X .30.) KR.21.§(3)bek a) pont és 23§] A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában 
alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. Közös 
ajánlattevők az M.1./ alkalmassági szempontnak együttesen is megfelelhetnek. 
M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (3) bek b) pont] Nyilatkozat 
mellett csatolandó:A szakember bemutatása során a képzettséget és szakmai többlettapasztalatot alátámasztó, a szakember saját 
kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember 
által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Nem

Nem

Igen
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt 
(projekttársaságot).

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §. (1) és (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak. 
Megrendelő előleget nem fizet. 
Szerződés finanszírozás 100,000000%-ban Európai uniós támogatásból történik. 
A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek-ben 
foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, "TOP-1.5.1-20-2020-00014" projektre vonatkozó támogatási 
konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. 
Részletesen a KD-ban.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A kötbér összege a számlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával. Amennyiben a Megrendelő felé benyújtott számla nem 
fedezi a késedelmi kötbér összegét a Vállalkozó köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 nap alatt kiegyenlíteni.   
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, 
amiért felelős a szolgáltatás meghiúsul. Amennyiben a Vállalkozónak a késedelem az IV.24. pontban megállapított határidőkhöz 
képest meghaladja a 20 naptári napot és a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, vagy a 
hibát az előírt időtartamon belül nem javítja ki, a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni és a 
Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől, - vagy amennyiben a jelen pontban foglalt 
körülmények kizárólag valamely részfeladat vonatkozásában állnak fenn – az adott részfeladattól elállni. Ebben az esetben a 
Vállalkozó a vállalkozási díj nettó értékének alapul vételével számított 20%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A 
meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken. 
A Megrendelő elállási, azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Vállalkozóval szemben, olyan 
körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja, a Vállalkozó a 
szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a fent írt összegű meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles.  
A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető. 
Részletesen a KD-ban.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IgenAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

csökkentésére irányuló információ

Nem
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HU
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Nem

Nem

Igen

Igen



EKR001616552021

1.AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 
2.Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1)-(5), és a 114. § (6) bek-ben, és a KD-ban foglaltak szerint. AT-nek a kieg.táj-ban feltett 
kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük. 
3.Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 
4.Ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 
5.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: 
-Felolvasólapot 
-NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint, 
-NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében, 
-NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, 
-NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, 
-NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, 
-NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek., 
-NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek., 
-NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan, 
-NYILATKOZAT üzleti titokról, 
-NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről. 
6. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: 
Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) 
csatolni kell a szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és 
(9) bek szerint. 
7.AT (közös AT) az ajánlatban nyilatkoznia kell: a fordítások hitelességéről, a kieg.táj-ok figyelembe vételéről. 
8.Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró 
alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: 
-ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti 
aláírásimintája 
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás  
9.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban 
meghatározott tartalommal. 
A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 
Felhívjuk a T. gazd.-i szereplők figyelmét: 
— közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása 
esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban 
előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. 
10.Formai kötöttség a Kbt. 41/A. § (1) bek. rendelkezései szerint. 

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

A tárgyi eljárás becsült értéke meghaladja az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő a 
fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem 
vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépéséhez felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§(12) bekezdés.]

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Nem

Az értékelés módszere az 1. részszempont (nettó ajánlati ár) esetében: fordított arányosítás, a 2. részszempont (szakember) esetében: 
pontozás (legkedvezőtlenebb szint 0 , legkedvezőbb szint 5 darab projekt).
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.12.21

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

11.Minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak: AF III.1.3.) M.1/- M.2./ pont. 
12.Fordítás KD I.2. pont. 
13.Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján 
14.Elektronikus adatbázisok a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. alapján 
15.Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az AFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb 
érvényes ajánlatot tette. 
16.GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre 
szolgáló funkciót alkalmazza. 
18.Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
19.AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza. 
20.FAKSZ: Dr. Turi Ákos 00416
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