MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
„A European Social Survey (ESS) 8. hullám magyarországi adatfelvétele” tárgyú
a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. § -ban foglalt eltérésekkel
történő alkalmazásával.
1. Ajánlatkérő adatai:
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Országház u. 30.
Telefon: 1/224-6797
Fax: 1/224-6791
Fekete Attila
beszerzes@tk.mta.hu
Kapcsolattartó:
JURATIO Zrt.
1031 Budapest, Monostori út 34.
dr. Jurisits Lizandra
Tel: 06/1-288-0707
Fax: 06/1-288-0708
e-mail: ljurisits@juratio.hu
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
„A European Social Survey (ESS) 8. hullám magyarországi adatfelvétele”
 Az ESS által meghatározott mintavételi szempontok1 szerinti minta összeállítása
 Próbakérdőívek szerkesztése (a Megrendelő által biztosított magyar nyelvű kérdőív
alapján)
 Próbakérdezés tapasztalatai alapján a kérdőívek szerkesztése, végleges terepmunkára
alkalmas formázása
 Kérdőív programozása, kérdezést segítő anyagok (válaszkártyák) nyomtatása
 Kérdezőbiztosok eligazítása, képzése
 Előzetes próbakérdezés lebonyolítása, tapasztalatok visszajelzése a megbízó felé
 Adatfelvétel teljes körű megszervezése és lebonyolítása2
 Kérdezőbiztosi kérdőívek (contact form) felvétele/kitöltése
 Az adatfelvételi munkálatok folyamatos ellenőrzése, az előzetesen meghatározott
minőségbiztosítási elvek alapján. A megbízó felé történő folyamatos visszajelzés és
egyeztetés a kérdezés minőségellenőrzése kapcsán.
 Adatrögzítés, adatbázis tisztítása, logikai ellenőrzése, labelezés (magyar és angol nyelvű),
változó transzformáció és az ellenőrzött SPSS adatfájl elkészítése magyar és angol nyelven
az ESS Data Protocol-nak3 megfelelően.
 Folyamatos részleges információszolgáltatás az adatfelvétel állapotáról, adatok folyamatos
feltöltése a SERISS4 rendszerbe
 Részletes adatfelvételi/kutatási dokumentáció elkészítése (mintaleírás, mintailleszkedésvizsgálatok, kérdőív, kérdezői segédanyagok, adatfelvétel folyamatának
jellemzői, változólista, képzett változók leírása)
Ajánlattevő részletes feladatát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
79315000-5 Társadalomkutatási szolgáltatások
3. A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés
4. A teljesítés határideje:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen szerződés határozott időtartamra jön létre a szerződés aláírásától
az alábbi ütemezés szerint:
Próbalekérdezés lezárása: 2017. január 31.
Adatfelvétel befejezése: 2017. április 30.
ESS magyar adatbázist jóváhagyó nyilatkozat beérkezése: 2017. 07. 31.
Amennyiben a jóváhagyó nyilatkozat 2017. 07. 31. napjáig nem érkezik meg, úgy a szerződés egy
alkalommal maximum 3 hónappal meghosszabbítható.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
5. Teljesítés helye:
Adatfelvétel - Magyarország 7 régiója a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Dokumentumok átadása – Ajánlatkérő székhelye 1014 Budapest, Országház u. 30.
NUTS-kód: HU101
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Megrendelő fizetési
kötelezettségét az általa ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján, nyertes ajánlattevő által tartalmilag
és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseivel és a Kbt. 135. § (1)
bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással
teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy
a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint történik.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. §
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
Nyertes ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő minden késedelmesen
eltelt nap után a nettó vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb azonban 20 %
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítést követő minden nap után a hiba kijavításáig a nettó
vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb azonban 20 %. Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti,
amennyiben nyertes ajánlattevő eltér a műszaki leírásban megadott paraméterektől.
Meghiúsulási kötbér: Teljes vállalkozási díj 20 %-a.
7. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.
Értékelési szempont:
1. Nettó ajánlati ár (HUF)
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Súlyszám:
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2. Nemzetközi összehasonlító társadalomtudományi surveykutatásokban való részvétel során a megkérdezett emberek száma
az elmúlt három évben (egész számban megadva)
3 Minőségbiztosítás és ellenőrzés módszerei, gyakorisága és
tartalma. Minimum követelmény: jelentési terv az ESS standard-jai
szerint (SERISS-nek való megfelelés)
3.1 Biztosít-e folyamatos, valós idejű betekintést az adatfelvétel
állapotába? (Igen/Nem)

20

3.2. A sikeres interjúk minimálisan elvárt 10%-os utólagos
ellenőrzési arányánál biztosít-e kedvezőbbet? (% -ban kifejezve,
egész számban megadva)
3.3.A visszautasított címek minimálisan elvárt 5%-os utólagos
ellenőrzési arányánál biztosít-e kedvezőbbet? (% -ban kifejezve,
egész számban megadva)
3.4.A nem elérhető címek minimálisan elvárt 5%-os utólagos
ellenőrzési arányánál biztosít-e kedvezőbbet? (% -ban kifejezve,
egész számban megadva)
4. A CAPI kérdezés technológiai háttere, kérdezőbiztosi munka
technikai ellenőrzésének lehetősége: Rendelkezésre áll-e GPS
tracking (Igen/Nem)

2

összesen: 10
alábbiak szerint:
4

2
2
5

5. Kérdezőbiztosi hálózat humán és technológiai jellemzői: 5
Kutatásvezető (adatfelvétel vezető) hány kutatást vezetett?
1.

Az első értékelési részszempont: Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (legalacsonyabb ajánlati ár)
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az első bírálati szempont
súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám
keletkezik, úgy a számítás képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a
kerekítés.
A

Számítás képlete: P   legalacsonyabb   Pmax  Pmin   Pmin
 A

vizsgált


P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2.

Nemzetközi összehasonlító társadalomtudományi survey-kutatásokban való
részvétel során a megkérdezett emberek száma az elmúlt három évben (súlyszám: 20)
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempontnál az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb vállalás) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
Az így kapott pontszámok az adott bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás képlete
eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   vizsgált   Pmax  Pmin   Pmin
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 10
3

Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
3.

A harmadik értékelési részszempont: Minőségbiztosítás és ellenőrzés módszerei,
gyakorisága és tartalma. Minimum követelmény: jelentési terv az ESS standard-jai
szerint (SERISS-nek való megfelelés)
Alszempontok:
3.1 Biztosít-e folyamatos, valós idejű betekintést az adatfelvétel állapotába?
(Igen/Nem), súlyszám: 4
Ezen alszempont esetében ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza. Igen válasz
esetén
10 pont, Nem válasz esetén 1 pont
Az így kapott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig
történik a kerekítés.
3.2. A sikeres interjúk minimálisan elvárt 10%-os utólagos ellenőrzési arányánál
biztosít-e kedvezőbbet? (% -ban kifejezve, egész számban megadva), súlyszám: 2
3.3.A visszautasított címek minimálisan elvárt 5%-os utólagos ellenőrzési arányánál
biztosít-e kedvezőbbet? (% -ban kifejezve, egész számban megadva), súlyszám: 2
3.4.A nem elérhető címek minimálisan elvárt 5%-os utólagos ellenőrzési arányánál
biztosít-e kedvezőbbet? (% -ban kifejezve, egész számban megadva), súlyszám: 2
Ajánlatkérő a 3.2, 3.3, 3.4. alszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb vállalás) kapja a maximálisan adható
10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra.
Ajánlattevőnek a megajánlását %-os formában, egész számban kell megadnia, tehát például
amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt vállaláson felül (3.2. esetben 10 %, 3.3. esetben
5%, 3.4. esetben 5%) 1%-kal magasabbat kíván vállalni, úgy a 3.2. esetben 11 %, 3.3. esetben
6%, 3.4. esetben 6% számot kell feltüntetni.
Az így kapott pontszámok az adott bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás képlete
eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   vizsgált   Pmax  Pmin   Pmin
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

4.

A negyedik értékelési részszempont: A CAPI kérdezés technológiai háttere,
kérdezőbiztosi munka technikai ellenőrzésének lehetősége: Rendelkezésre áll-e GPS
tracking (Igen/Nem), súlyszám: 5
Ezen alszempont esetében ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza. Igen válasz
esetén
10 pont, Nem válasz esetén 1 pont
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Az így kapott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig
történik a kerekítés.
5.

Az ötödik értékelési részszempont: Kérdezőbiztosi hálózat humán és technológiai
jellemzői: Kutatásvezető (adatfelvétel vezető) hány kutatást vezetett? súlyszám: 5
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempontnál az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb vállalás) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra.
Az így kapott pontszámok az adott bírálati szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás képlete
eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   vizsgált   Pmax  Pmin   Pmin
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérő kéri a megajánlás alátámasztására a kutatások pontos
megnevezését, időtartamát (tól-ig, év/hónap) megadni.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra kerülnek.
Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket
kapott ajánlattevő.
8. ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményt.
9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK)
A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g-k) és m) pontjaiban
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja, szerint kell dokumentumot benyújtania.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában - a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint-, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá.
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Irányadó a Kbt. 64. §-a, valamint a 74. § (1) bekezdése.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás megküldését
követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkérő.
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja. Ajánlatkérő
teljes körű hiánypótlást biztosít.
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2016. november 30., 11:00 óra
Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől péntekig reggel 8:00 és délután 16:00 óra között, az
ajánlattétel napján az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be. Az ajánlatok átvételéről átvételi
igazolás kiadására kerül sor.
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Juratio Zrt.,
1031 Budapest, Monostori út 34.
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar. Az ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
2016. november 30., 11:00 óra
Juratio Zrt.,
1031 Budapest, Monostori út 34.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben
irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA: ajánlatok felbontásától számított 30 naptári nap.
17. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA:
Az összegezés megküldésének napját, valamint a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdése szerinti
szerződéskötési moratórium lejártát követően.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
18. AJÁNLATKÉRŐ RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGET NEM BIZTOSÍT.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy gazdasági és műszaki
szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése.
19. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
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Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
20. AJÁNLATKÉRŐ
LEHETŐVÉ.

A PROJEKTTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁT NEM KÖVETELI MEG ÉS NEM TESZI

21. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ.
22. AJÁNLATKÉRŐ NEM ALKALMAZZA A KBT. 114. § (11) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKAT.
23. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok
felbontásától számított 30 napon belül.
2.) Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentációt ingyenesen, elektronikusan biztosítja Ajánlattevők
részére, amelyet az Ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg megküld minden ajánlattevő
részére.
3.) Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 56. §-ában, valamint a Kbt. 114. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint kérhet. A kiegészítő tájékoztatás kérése a ljurisits@jurati.hu megküldött levélben
vagy fax vagy postai levél útján lehetséges (fax vagy postai levél küldése esetén, az ajánlatkérő
munkájának megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy lehetőség szerint e-mail útján szerkeszthető
formában is szíveskedjenek a kiegészítő tájékoztatás kéréseket megküldeni), a Kbt.-ben részletezett
határidővel.
4.) Az ajánlatot 1 példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatot zárt és sértetlen
borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható .PDF vagy azzal egyenértékű formátumban elektronikus adathordozón
is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat papír alapú példányával mindenben
megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. A borítékon/dobozon „A European Social

Survey (ESS) 8. hullám magyarországi adatfelvétele”- - Az ajánlattételi határidőig
felbontani TILOS!” megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi

határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban
meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő
nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. Az elektronikus és a papíralapú
ajánlat eltérése esetén Ajánlatkérő a papíralapút tekinti irányadónak.
5.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdés
és 68. § (4) bekezdés), szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét
(székhelyét), telefon- és faxszámát és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A Felolvasólap mintáját a Közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontra vonatkozóan, a Kbt. 114. § (2)
bekezdésének értelmében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban és a 10. § g) pont gb) alpontban
foglaltak szerint
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
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érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők)
esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú
nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
7.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
8.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
igazolások benyújtására.
9.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az
ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
11.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös
ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, amelynek
kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget
vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan,
továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők által a közös
ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
12.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, továbbá a
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
13.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a magyar jog,
valamint a budapesti helyi idő (CET/CEST).
14.) Ajánlattevő ajánlatában, annak részeként mutassa be, hogy a 2. pontban meghatározott
feladatot milyen módon kívánja megvalósítani.
24. Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja: 2016. november 17.

Ajánlatkérő képviseletében:
___________________________
dr. Jurisits Lizandra
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
JURATIO Zrt.

8

