Országos Vízügyi Főigazgatóság
(1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)

AJÁNLATI FELHÍVÁS

„Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére”
Kbt. III Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS
1.

Az Ajánlatkérő:
Név:
Cím:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
Telefon:
E-mail cím:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/d..
Somlyódy Balázs főigazgató
dr. Zsenyuk Péter
+36-1-225-4400/10045 mellék
zsenyuk.peter@ovf.hu

A továbbiakban: „Ajánlatkérő”
2.

A választott eljárás:
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
113. § (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele
nélküli, összefoglaló tájékoztatás meghirdetésével közzétett és jelen ajánlati felhívás
közvetlen megküldésével indított, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásait figyelembe
véve fog eljárni.

3.

A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és
térítésmentesen
honlapján,
az
alábbi
linken
teszi
közzé:
http://www.ovf.hu/hu/kozbeszerzesi-eljarasok/eloeros-orzes-vedelmi-es-tavfelugyeletiszolgaltatas, valamint elektronikus úton is megküldi az ajánlati felhíváshoz mellékelve az
ajánlattevők részére.

4.

A teljesítés helye:
OVF 1012 Budapest, Márvány utca 1/c-1/d. sz. alatti székhelye és
OVF Hármashatárhegyi telephelye (Budapest, III.16536/87. és Budapest, II.15965/2. hrsz
alatti összevont területeken levő adótornyos ingatlan)

5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Élőerős őrzés-védelem:
 1012 Budapest, Márvány utca 1/d, az OVF székháza, valamint
 Havaria esetén a Budapest, Hármashatár-hegy III. kerület Hrsz.: 16536/87 és II. kerület
Hrsz.: 15965/2 alatti OVF Telephelye
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Folyamatos távfelügyelet:
Budapest, Hármashatár-hegy III. kerület Hrsz.: 16536/87 valamint II. kerület Hrsz.:
15965/2 területeken nyilvántartásba vett egybefüggő területen elhelyezkedő ingatlan az
OVF Hármashatár-hegyi telephelye
CPV kód(ok):
Fő CPV-kód: [7][9] . [7][1] . [3][0] . [0][0] - [] Őrzési szolgáltatások
A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU 110,
A teljesítés helye: Budapest,
A közbeszerzés mennyisége:
A székház objektum alapterülete 4240 m², a hozzá tartozó telek 1736 m², személyi bejárat: 1 db,
gépkocsi bejárat: 1 db. Az objektum két épületrészből áll, amelyek pince-mélygarázs és
földszinteken vannak összeköttetésben. Az egyik épület 6, míg a másik 4 emelet magas. Mindkét
épületszárnyban van lift.
Az élőerős őrzést az alábbi ütemezésben kell biztosítani:
Munkanapokon 0:00-tól 6:00-ig
2 fő
6:00-tól 20:00-ig
1 fő
20:00-tól 24:00-ig
2 fő
Szabad-, munkaszüneti és ünnepnapokon
0:00-tól 24:00-ig
2 fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
6.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül:
„Vállalkozási szerződés élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása
az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyában.

7.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A szolgáltatás nyújtásának időtartama 12 hónap, kezdő napja a vonatkozó szerződés hatályba
lépését követő nap, de legkorábban 2018.01.01. napja 0 óra 0 perc és legkorábbi záródó időpontja
2019.01.03. napja 8 óra 0 perc. Amennyiben a közbeszerzési eljárás időtartamának okán a
meghatározott kezdő illetve záró határnap munkaszüneti napra esne, úgy a határnapok az azt
követő első munkanapon kezdődnek illetve érnek véget.
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8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő havonta egy számlát köteles kiállítani. Az
ellenszolgáltatás összege az ajánlatkérői teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, a kincstári
fizetési rendnek megfelelően, átutalással kerül kiegyenlítésre.
Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 135. §-ának (1) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a szabályszerűen kiállított számla
ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) – (2) bekezdéseiben, a
Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében, valamint a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában
foglaltakra.
A Magyar Államkincstár működési rendjéből adódó késedelem az Ajánlatkérőnek nem
róható fel.
Az ajánlattevőnek a számla benyújtására akkor van lehetősége, ha ajánlatkérő – erre
felhatalmazott képviselője útján – a szerződésszerű teljesítést igazolta. A teljesítés igazolására
a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és
lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződés
tervezet tartalmazza.

9.

Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírás:
9.1. Többváltozatú (alternatív) ajánlat:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
9.2. Részajánlat tételi lehetőség:
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
Ennek indoka: gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos
szempontok nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
biztosítását. A szerződés teljesítése során megvalósítandó szolgáltatási feladatok
(élőerős őrzés-védelem és távfelügyeleti szolgáltatás) összekötött eszközrendszeren
üzemel, a távfelügyeletet biztosító kamera és riasztórendszer a központi épületben
üzemel, egymásra épülnek, nem elválaszthatóak. A beszerzés tárgyának fentiekben
részletezett, összetett és egymásra épülő természetéből adódóan részajánlattételi
lehetőség nem biztosítható, illetőleg a részajánlattétel lehetővé tétele a beszerzés
ellenértékének jelentős növekedését (mintegy duplikációját) okozná és egyes
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(különösen a távfelügyeleti) feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes
(azonos) szolgáltatás hiányának okán negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás
ellátásának egységes minőségére. Ezen túlmenően további személyek fizikális
elhelyezése a porta- és monitor-térben nem lehetséges.
10.

Az ajánlatok értékelési szempontja [a Kbt. 76. § (2) bekezdés]:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján
értékeli az alábbiak szerint:
Részszempont

Súlyszám
75

1. Élőerős őrzés ajánlati ára (Ft/óra/fő):
2. Távfelügyeleti szolgáltatás díja (Ft/hó):
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3. Kivonulás díja téves riasztás esetén
(Ft/alkalom):
4. A felhívás 12..2. pont M/3) pontjában
bemutatott szakember élőerős-őrzésvédelem
területén szerzett szakmai többlettapasztalata
(hónap)
5. Kivonulás maximális időtartama (perc) (a
riasztási jelzéstől számítva (legkedvezőbb
szintje: 10 perc, maximuma 25 perc):

5

6. Vállalt ingyenes kivonulás
(legkedvezőbb szintje: 4 db/hó)

5

11.

(db/hó)

5

5

A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
11.1.

Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

11.2.

Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a
kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan − a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti − dokumentumot.
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Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő
által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevők, (illetve adott esetben az
eljárásban megjelölt alvállalkozók − valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezetek − a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás
megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az
eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § bekezdéseire, melyek a következők:
„(1) A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben
a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti − vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti − jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti − vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti − jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok
hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.”
A Kbt. 69. (11) bekezdése szerint „Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az
Európai Unió bármely tagállamában működő, − az adott tagállam által az e-Certis rendszerben
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett − ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.”
12.

Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
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Ajánlattevő és – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más
szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági
követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni
arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és
adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó az ajánlati felhívásban
előírt dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására
kötelesek benyújtani.
12.1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye:
P.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye az
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább 2 alkalommal
pozitív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(élőerős őrzésvédelmi tevékenység ellátása és/vagy távfelügyeleti szolgálat ellátása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 25.000.000,- Ft-ot.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- legalább 400 millió forint/ év és 200 millió forint/ káresemény Objektumvédelem
kockázatra továbbá
- 40 millió Ft/eset, valamint 80 millió Ft/év limit erejéig Távfelügyeleti reagáló szolgálatra
kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:
P.1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző
három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben
az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (őrzésvédelmi
tevékenység ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie
vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
P.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdés és a Rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevő
csatolja a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolásként a biztosítási kötvény
vagy a biztosítótól származó egyéb igazolás egyszerű másolati példányát és az utolsó biztosítási díj
megfizetésének igazolását.
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelnek.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7) bekezdés].
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 65. § (8) és (11) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
12.2. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
M.1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett,
alábbi referenciával:
1 db, legalább 9 hónap időtartamban folyamatosan fennálló távfelügyeleti szolgáltatást is magában
foglaló élőerős őrzést tartalmazó referenciával.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi végzettségű vezetővel:
Legalább 1 fő felsőfokú biztonságszervező (OKJ 5286101) vagy ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, és megfelel a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésnek az ajánlattételi
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határidő napján hatályos rendelkezéseiben foglalt igazolvány megszerzéséhez szükséges
feltételeinek.
Ajánlatkérő
a
belügyminiszter
ágazatába
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
továbbiakban: BM rendelet) 4. sz. melléklete
egyenértékűségét.

tartozó
szakképesítések
szakmai
és
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló
szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a
alapján állapítja meg a szakképesítések

Olyan szakképesítés tekintetében, amelynek egyenértékűsége a BM rendelet alapján nem állapítható
meg a szakképesítés egyenértékűségének vizsgálata az egyes szakképesítések tantervének (képzési
tervének) összehasonlításával történik. Amennyiben ajánlattevő nem a fent nevezett OKJ-számú
képzést teljesítő szakemberrel kívánja igazolni alkalmasságát, kérjük, hogy csatolja az
egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat.
M.3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
Legalább 3 fő teljesítésbe bevont olyan szakemberrel, akik rendelkeznek az élőerős őrzésvédelmi
tevékenység ellátása területén szerzett legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal, valamely világnyelv
–angol vagy német vagy francia vagy orosz nyelv - legalább társalgási szintű ismeretével és
biztonsági őri vagy azzal egyenértékű képzettséggel/képesítéssel.
Ajánlatkérő előírja, hogy az M.3. pontban bemutatott szakemberek rendelkezzenek behatolás-jelző
rendszer és/vagy DVR és PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és/vagy kártyás beléptető
rendszer és/vagy tűzjelzőrendszer és/vagy CO és gázérzékelő rendszerek kezelése területén
szerzett gyakorlattal. Ajánlatkérő előírja, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Igazolási mód:
M.1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett
legjelentősebb releváns szolgáltatásainak ismertetését (legalább a teljesítés ideje (kezdés és befejezés
év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szerződés tárgya feltüntetésével,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § -ban foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § -a szerint ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.
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Ajánlattevő ismertesse a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján azon
vezető végzettségét vagy képzettségét - különösen azon személy végzettségének vagy
képzettségének ismertetését - aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős.
Ajánlattevő csatolja a vezető saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a képzettségét, végzettségét
igazoló bizonyítvány másolatát, valamint a vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a személyés vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény 5. §-ában foglalt személy- és vagyonőri igazolvány megszerzéséhez szükséges feltételeknek
megfelel.
M.3.
Ajánlattevő ismertesse a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, végzettségüket és képzettségüket, továbbá szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a képzettségét, végzettségét
igazoló bizonyítvány másolatát, valamint a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény 5. §-ában foglalt személy- és vagyonőri igazolvány megszerzéséhez szükséges
feltételeknek megfelel. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a közbeszerzési
dokumentumokban megadott minta szerint kell megadni. A nyelvismeretet az önéletrajzban kell
megadni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők
csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés rendelkezései alapján kizárja annak lehetőségét, hogy
ajánlattevő az M/2. és az M/3. pontokban meghatározott alkalmassági követelménynek való
megfelelés érdekében más szervezet kapacitására támaszkodjon, egyebekben a Kbt. 65.§ (9)
bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alkalmazandó.
13.

Az ajánlattételi határidő:
2017. november 13 napja 10:00 óra

14.

Az ajánlat benyújtásának címe, módja:
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.
Az ajánlatok benyújtásának címe:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közbeszerzési és Beszerzési Önálló Osztály
(1012 Budapest, Márvány u. 1/d: I. emelet 114. ajtó)

15.

Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlat más nyelven történő benyújtását.
16.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
14. pont szerint.
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
Megegyezik a felhívás 13. pontjában meghatározott időponttal.
Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az
Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá −
a közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében − a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek
jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint
történik.

17.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc –
építési beruházás esetén hatvan – nappal meghosszabbodik.

18.

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

19.

A szerződés biztosítékai:

Hibás teljesítési kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a hiba
kijavításáig hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke az élőerős őrzés
vonatkozásában 50.000,- Ft/nap, a távfelügyelettel kapcsolatos bárminemű hibás teljesítés esetén a
kötbér mértéke 20.000,- Ft/alkalom. A hibás teljesítési kötbér - maximum a teljes szerződéses ár 15
%-a.
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Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős –
meghiúsul, azaz a szolgáltatás az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül, vagy az
ajánlattevő a teljesítést megtagadja, avagy a vállalt szolgáltatást 3 naptári napot meghaladóan nem
biztosítja, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció és
a szerződéstervezet tartalmazza.
20.

A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új
gazdasági szereplők bevonása esetén.

21.

Egyéb információk:
21.1.

Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1)-(2)
bekezdések szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdésének
megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást
olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró
döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

21.2.

Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti]
időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli
összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az
ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a
módosított összegezés – megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 79. §-ának (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte [Kbt. 131. § (4) bekezdés].

21.3.

Az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak. A szigorúbb minősítési feltételek a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági kritériumokat (P.1., P.2., M.1., M.2., M3 pontok) érintik.

21.4.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
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feltételeknek.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
− a közös Ajánlatevők nevét;
− azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet;
− az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
− a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a
közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést
követően a kifizetés megtörténhet;
− valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
− az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől.
21.5.

Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai
(személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax, illetve e-mail útján történő
teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő
viseli.

21.6.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

21.7.

Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

21.8.

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről
(elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

21.9.

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
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21.10. A jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
21.11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra, így
a szerződéskötés dátuma elhúzódhat.
21.12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
21.13. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszíni
bejárásra. A helyszíni bejárás időpontjai és helyszínei:
− 2017. november 2. napja 10:00 óra Országos Vízügyi Igazgatóság 1012 Budapest,
Márvány u. 1/d.
− 2017. november 2. napja. 12:00 óra OVF Hármashatárhegyi telephelyén (Budapest,
III.16536/87. és Budapest, II.15965/2. hrsz területen levő adótornyos ingatlan)
−

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy a helyszíni bejáráson való részvétel
bejelentéshez kötött. A megtekinteni kívánt helyszínt, a résztvevők számát, a nevét és
elérhetőségét legkésőbb a konzultáció időpontját megelőző 1 munkanappal korábban
írásban jelezzék az ajánlatkérő kapcsolattartójánál.
21.14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a személy és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 72/B. § (1)
bek. b) pontjára, továbbá „A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017.
évi mértékéről” szóló 44/2017. (III.17.) Korm. rendeletben foglaltakra.
21.15. Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt
más szervezetnek rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama alatt érvényes, a
2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében előírt működési engedéllyel
(személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító rendőrhatósági működési
engedéllyel), mely alapján jogosult ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásához
igénybe venni kívánt más szervezet az őrzés-védelmi tevékenység végzésére. Az
engedélyek másolatát nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően
ajánlatkérő részére be kell nyújtani. Az engedélyek bemutatása
a
szerződéskötés feltétele.
21.16. A M.2 alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott vezetőnek és az
M.3 minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt szakembereknek legkésőbb szerződéskor rendelkezniük kell a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-ában foglalt személy- és vagyonőri
igazolvánnyal. A bizonyítvány másolatának bemutatása a szerződéskötés feltétele.

22. A felhívás megküldésének napja:
2017. október 30. napja
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