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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114784-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2012/S 69-114784

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9.
Címzett: Központi beszerzés
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14282649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax:  +36 14282556
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat.
Kapcsolattartási pont(ok): Expediálás
Címzett: MNB Központi Expedíció
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 142826002736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax:  +36 14282500

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Jegybank

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: Jegybanki tevékenység

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114784-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@mnb.hu
http://kozbeszerzes.mnb.hu
mailto:kozbeszerzes@mnb.hu
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Vállalkozási keretmegállapodás az MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői
munkák elvégzésére.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Hold u. 7.
MAGYARORSZÁG, 1239 Budapest, Európa út 1.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma : 3
A keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: 25 000 000 HUF

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretmegállapodás keretében az MNB épületeivel kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési
és szakértői munkák elvégzése a dokumentáció részét képező követelményspecifikációban részletezettek
szerint.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71240000, 71210000, 71220000, 71242000, 71245000, 71247000, 71334000, 71631000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Ajánlatkérő ingatlanjain, melyek közül mintegy 25 000 m² a műemlék épület, továbbá mintegy 15 000 m² az
egyéb (ipari) épület -építészeti, -belsőépítészeti, -gépészeti, -elektromos, -átalakítási és felújítási munkák,
energiahatékonyságot célzó projektek engedélyes és kiviteli tervezési feladatainak ellátása, szakági műszaki
ellenőrzése, valamint műszaki szakértői feladatok ellátása a 24 hónap leteltéig vagy a 25 000 000 HUF
keretösszeg erejéig.
Becsült érték áfa nélkül: 25 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi vagy hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
Késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke: 50 000 HUF / nap. Kötbér maximuma az egyedi szerződés
nettó vállalkozói díjának 20 %-a.
A keretmegállapodás ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a keretmegállapodás
maximális keretöszege nettó (teljes) vállalkozói díja 20 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni.
Az egyedi szerződés ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a meghiúsult egyedi
szerződés nettó (teljes) vállalkozói díja 20 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni.
Az egyéb feltételeket, részletes rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdései és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek
megfelelően. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a
közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös
vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló
egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot
tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó,
kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő
meghatalmazását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt
kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdés hatálya alatt áll.
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-a alapján
kell eljárni.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §] szerint nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
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A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpont], hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani,
amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő
erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek
ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
P.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évre vonatkozó pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozato(ka)t, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja szerint], amely(ek)nek valamennyi vezetett
számlára vonatkozóan tartalmazni(uk)a kell, hogy az ajánlattevő számláján (számláin) az eljárást megindító
felhívás feladásának napjá megelőző két éven belül előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
P.2. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló(já)it, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő cégszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az
eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről
(évenként megbontva), a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pontja alapján.
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.
P.3. Az előző 3 év (2011-2009) közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői
tevékenység teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát
(évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint].
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői
tevékenység teljesítéséből származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő által a
nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételre meghatározott érték 20 000 000 HUF.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő a P.2.-P.3. szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy 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 a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
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ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az eljárást megindító hirdetmény feladását
megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallás egyszerű másolatban történő benyújtása az előírás,
esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
P.1. a számlavezető pénzintézet(e)i nyilatkozat(i) alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 2 éven belül bármely pénzforgalmi számláján 30 napnál hosszabb sorban állás mutatkozott.
P.2. az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében mérleg szerinti
eredménye negatív.
P.3. a közbeszerzés tárgya szerinti, tervezési, műszaki ellenőrzési és szakértői tevékenység teljesítéséből
származó nettó árbevétele az előző 3 (2011-2009) év számtani átlagát tekintve nem éri el a minimum 25 000
000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is
igazolhatja.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
M.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, tervezési,
műszaki ellenőrzési és szakértői tevékenység tárgyú szolgáltatásainak ismertetését [a Kbt. 55. § (1) bekezdés
a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján], az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.
§ (1) és (2) bekezdése szerint, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet esetében a szerződést kötő
másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás, egyéb szervezet esetében az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő
nyilatkozatának csatolása útján.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés idejét,
— a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója elérhetőségét,
— a szolgáltatás tárgyát,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— a teljesítés helyét, megjelölve az adott épület jellegét, tervezéssel érintett alapterület nagyságát,
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e.
M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek a megnevezését, képzettségüket,
végzettségüket és jogosultságukat igazoló okiratok másolatát, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe, a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. §
(3) bekezdés b) vagy d) pontja alapján.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is
igazolhatja.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan:
M.1. Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik
legalább:
1) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, műemlék épület átalakítása vagy felújítása
tervezési munkája tárgyú referenciával, amelyek tekintetében a tervezéssel érintett alapterület egyenként eléri a
minimum 2 000 m²-t, és
2) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, ipari épület építése vagy átalakítása
vagy felújítása tervezési munkája tárgyú referenciával, amelyek tekintetében a tervezéssel érintett alapterület
egyenként eléri a minimum 5 000 m²-t, és
3) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, műemlék épület átalakításának vagy
felújításának építész vagy gépész vagy elektromos műszaki ellenőrzési munkája tárgyú referenciával,
egyenként min. 2 000 m² tervezéssel érintett alapterületen, és
4) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult, ipari épület építésének vagy átalakításának
vagy felújításának építész vagy gépész vagy elektromos műszaki ellenőrzési munkája tárgyú referenciával,
egyenként min. 5 000 m² tervezéssel érintett alapterületen, és
5) 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), megvalósult és egyenként minimum 50 000 000
HUF bekerülési értékű környezettudatos vagy megújuló energiát felhasználó rendszer műszaki tervezési
referenciával.
M.2. Nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább:
1) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. építészmérnök végzettségű szakemberrel, és
2) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. statikus végzettségű szakemberrel, és
3) 1 fő, minimum 2 éves tervezői gyakorlattal rendelkező belsőépítész képesítésű szakemberrel, és
4) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. gépészmérnök végzettségű szakemberrel, és
5) 1 fő, minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező okl. villamosmérnök végzettségű szakemberrel, és
6) 1-1 fő (azaz összesen legalább 3 fő), minimum 5 éves műszaki ellenőri gyakorlattal és jogosultsággal
rendelkező építész, valamint gépész, továbbá elektromos műszaki ellenőr szakemberrel, és
7) 1 fő, építész műszaki szakértő képesítésű és ezen területen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel, és
8) 1 fő, épületfizikai szakértő képesítésű és ezen területen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
Ajánlatkérő nem igényli a fenti, M.2. pont szerinti összlétszámnak megfelelő mennyiségű szakember bevonását
[kivéve az M.2.6)pont szerinti 3 külön szakembert], egy szakember több területet is lefedhet.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
KBE/42/2012

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.5.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.5.2012 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.5.2012 - 10:00
Hely:
Ajánlatkérő az A melléklet III. pontjában megjelölt helyszínen kezdi meg az ajánlatok bontását és a következő
helyszínen folytatja: Magyar Nemzeti Bank, MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em.
221. sz. helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
személyek vehetnek részt. Az ajánlattevők az érkezéshez vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás
biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet
igénybe.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
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Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az
ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A
dokumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról:
(http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
Letöltési segédlet: A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd töltse ki a
megfelelő mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a rendszer. A befogadott
regisztrációs kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A
levélben szereplő hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja
meg e-mail címét, különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen
be a honlapra és töltse le a kívánt dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül.
A dokumentáció letöltésének, illetve megküldésének feltétele, hogy annak letöltésekor, megkérésekor a
dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos
e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek)
EU-s adószám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell letöltenie/
átvennie.
A dokumentáció elektronikus úton történő elérése, átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, a 58. § (3) bekezdése szerinti és a Kbt. 60. § (3)
és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati kötöttség vállalásáról.
4. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem
munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
5. A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / az
igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata),
valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-
mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
meghatalmazás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján.
6. Az ajánlatokat a dokumentációban előírt darabszámban és formában kell elkészíteni és a példányokat egy
nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltérések
estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.
7. Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat
esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az
ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.

http://kozbeszerzes.mnb.hu
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat
www.mnb.hu
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8. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta -
vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva
az ajánlat részeként benyújtani.
10. A jelen keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti típusú, azaz több
ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, amely nem tartalmazza az annak alapján
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel
tartalmazza.
11. A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. Az ajánlattevő a Kbt. 54. §-a szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelnie.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. Az ajánlatokra vonatkozó
további formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdés
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
6.4.2012

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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