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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205799-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások
2016/S 116-205799

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet, főigazgató gazdasági helyettese
Telefon:  +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu 
Fax:  +36 12157240
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kardio.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kardio.hu/index.php?lang=_1&selectedmenu=334,
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Takarítási, ablaktisztítási szolgáltatás 2 + 2 évre.

II.1.2) Fő CPV-kód
90900000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

mailto:pethone@kardio.hu
http://www.kardio.hu
http://www.kardio.hu
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II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő székhelyén található ingatlanok helyiségeinek (14 543 m²) és ablakainak (3 881 m² ablakfelület)
takarítása, részben saját tisztítószerrel és eszközökkel, valamint higiéniai töltőanyagok és adagolók utántöltése,
kezelése, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
90900000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén található ingatlanok helyiségeinek (14 543 m² melyből 300 m² műtő) és ablakainak (3
881 m² ablakfelület) takarítása, részben saját tisztítószerrel és eszközökkel, valamint higiéniai töltőanyagok és
adagolók utántöltése, kezelése, vállalkozási szerződés keretében. Fekvőbeteg ágyak száma: 251.
A következő területeken nem a Vállalkozó biztosítja a fertőtlenítőszert (itt csak a tisztítószert kell biztosítania):
gyermek AITO, felnőtt AITO, haemodinamika.
A Megrendelő egyedi takarítást is megrendelhet, évente 3 100 óra + legfeljebb 30 %.
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: GOKI-6/2016.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Árváltozás mértéke (KSH által megadott éves inflációs rátának %-os mértéke) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Egyedi takarítások díja HUF/Fő/óra díjban megadva) / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a teljesítés idejét 24 hónapban határozta meg, azzal, hogy az Ajánlatkérő a 24. hónap végén vagy
azt követően 12-12 hónap végén a szerződést – piackutatást követően – meghosszabbíthatja, amennyiben a
szolgáltató a piacon a legalacsonyabb áron szolgáltat.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részajánlat tétel lehetősége kizárásának indokolása: a szolgáltatás nyújtása 1 helyszínen 1 ajánlattevő
részére történik. Indokolás folytatása: AF. VI.3) pont h) alpontban (azért, hogy a hirdetmény feladható legyen a
Kiadóhivatalnak).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan
gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok.
Igazolási mód: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2–16. § rendelkezései szerint.
Kérjük, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat legyen.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) a) szerint pénzügyi intézménytől származó, a cégkivonata
szerinti valamennyi számlára vonatkozó nyilatkozatot a következő tartalommal:
mióta vezeti az adott számlát, az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e a számlán
35 napot meghaladóan sorbaállított tétel (Ajánlatkérő a sorbaállított tétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2.
§ szerinti fogalommeghatározást érti irányadónak) – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Saját vagy jogelődje a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évekre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló (a
kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói záradék nélkül). A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő
a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az oldal nem tartalmazza a kért
beszámolót, kérjük azt benyújtani.
Ha az ajánlattevő ezen irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló 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
a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/oldalr
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pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(Megjegyzés: az ajánlati felhívás feladásának a dátuma a felhívás VI.5. pontjában szereplő adat.)
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti igazolási
módok helyett.
Az ajánlattevőnek az ajánlatába ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Azaz az ajánlatban nem kötelező a P1) és P2) pontokban felsorolt igazolási
mód szerinti dokumentumokat benyújtani, amennyiben azok nem kerülnek az ajánlatban benyújtásra,
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) szerinti hiánypótlás során fogja azokat bekérni. Felhívjuk azonban ajánlattevők
figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlatban nem, csak hiánypótlás során nyújtják be az igazolásokat, annak
hibája/hiányossága esetén azt ismételten hiánypótolni nem lehet.
Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1) bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás
feladásától visszaszámított 24 hónapban 35 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott valamely számláján;
P2) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évekre vonatkozó saját vagy jogelődje
számviteli törvény szerinti beszámolói közül üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye több mint egy évben
negatív volt.
Ha az ajánlattevő számviteli törvény szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő
alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítás szolgáltatás) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 150 000 000 HUF értéket.
Fenti alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is meg
lehet felelni a Kbt.-ben foglalt előírások szerint.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, amelyek egészségügyi közszolgáltató
épület higiénés (fertőtlenítő) takarításáról szólnak, megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő
másik felet, a szolgáltatás tárgyát, ellenszolgáltatás összegét és a takarított terület nagyságát, továbbá a
referenciát adó személy nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. Igazolási mód: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) szerinti
nyilatkozattal vagy igazolással.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) b) alapján mutassa be azon szakembereit, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe, különösen azokat, akik a minőségellenőrzésért felelősek; (saját kézzel aláírt önéletrajz,
végzettséget, képzettséget igazoló oklevél másolata, kérünk rendelkezésre állási nyilatkozatot is benyújtani).
M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) c) és g) szerint mutassa be környezetirányítási,
minőségirányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási, takarításra vonatkozó
információbiztonsági rendszerét, olyan módon, hogy csatolja rendszertanúsítványát vagy a 321/2015.
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(X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) szerint azzal egyenértékű egyéb tanúsítványát vagy az el egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
Az ajánlattevőnek az ajánlatába ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Azaz az ajánlatban nem kötelező az M1), M2) és M3) pontokban felsorolt
igazolási mód szerinti dokumentumokat benyújtani, amennyiben azok nem kerülnek az ajánlatban benyújtásra,
ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) szerinti hiánypótlás során fogja azokat bekérni. Felhívjuk azonban ajánlattevők
figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlatban nem, csak hiánypótlás során nyújtják be az igazolásokat, annak
hibája/hiányossága esetén azt ismételten hiánypótolni nem lehet.
Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a teljesítés
kezdő és befejező időpontja is a 36 hónapon belül kell, hogy legyen) legalább 1 db, legalább 10 900 m² területű,
legalább 188 ágyas egészségügyi intézményben végzett higiénés (fertőtlenítő) napi takarítás szolgáltatás
elvégzésére vonatkozó, minimum 18 hónapig tartó folyamatos, legalább nettó 135 000 000 HUF értékű
referenciával, amely tartalmaz legalább 225 m² műtőhelyiség takarítást, és a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt;
M2) a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nincs legalább:
— 2 fő 3181401 vagy 3285303 OKJ, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, mely szakemberek közül az
egyik fő az ajánlattevő nyertessége esetén függetlenített csoportvezetőként működik az Intézetbe kihelyezve;
— 1 személy aki egészségügyi intézményben végzett takarítási gyakorlattal rendelkezik;
— 1 fő legalább 3 éves épület- és/vagy takarítási területen szerzett minőségellenőrzési szakmai gyakorlattal
rendelkező minőség-ellenőrzésért felelős szakemberrel.
A fenti kritériumoknak legalább 3 külön személynek kell megfelelnie.
M3) nem rendelkezik:
— ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24.§ (4) szerint azzal egyenértékű egyéb tanúsítvánnyal,
— ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24.§ (3) szerint azzal egyenértékű egyéb tanúsítvánnyal,
— OHSAS 18001 / ISO 28001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszer tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) szerint azzal egyenértékű egyéb
tanúsítvánnyal vagy a fentiekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
Fenti alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
meg lehet felelni a Kbt.-ben foglalt előírások szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került
megállapításra az összes pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltétel.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét havonta kiállított számla ellenében banki átutalással egyenlíti ki,
30 napon belül, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6)-ra és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésére. Előleg
nem fizethető. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a
számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.
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A nyertes ajánlattevő Vállalkozónak a szerződés megkötésekor és a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkeznie kell legalább 300 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény értékű a tárgyi
szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással.
Hibás teljesítési kötbér – a Ptk. 6:186. § (1)-nek megfelelően – abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes
ajánlattevő, olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a Forint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/07/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/07/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
1096 Budapest, Haller u. 29. gazdasági igazgatóság tárgyalója.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
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a) A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.
A módszerek ismertetése mellyel a ponthatárok közötti pontszám kiszámításra kerül:
1) nettó ajánlati ár/hó HUF-ban megadva: olyan módon kell kalkulálni, hogy a napi/heti/havi vagy esetlegesen
annál ritkábban teljesítendő feladatokra együttesen havi átalányárat ad az ajánlattevő,mely tartalmazza:
— a különféle tárolók feltöltéséhez szükséges toalettpapírt,papírtörölközőt,szappant, szemeteszsákot, és
— az adagolóeszköz-állomány pótlásának ellenértékét, az adagoló eszköz állomány karbantartása, azok
elhasználódása esetén azok cseréjét.
A legalacsonyabb összegű ajánlat kapja a max. pontot,a többi a következő képlet szerint: A = (Amin/Aa) x 10 x
súlyszám (A: kapott pontszám; Amin: legalacsonyabb érték; Aa: adott pályázó által megajánlott érték). Az ár 12
havonta emelhető;
2) árváltozás mértéke (KSH által megadott éves inflációs rátának %-os értéke): az ajánlati ár a szerződéskötést
követő 12 hónapra változatlan, majd 12 havonta a nyertes ajánlattevő a megajánlott értékkel emelhet árat a
következő 12 hónapra.
A legalacsonyabb (0 % [tehát nincs] áremelés) érték kapja a max. pontot, a többi az ajánlati ár esetében
alkalmazott képlet szerint kerül pontozásra;
3) egyedi takarítások díja HUD/Fő/óra díjban megadva: az áremelés mértékére az ajánlati ár emelésére
vonatkozó szabályok irányadók, a pontszámításra az ajánlati árra vonatkozó szabályok irányadók. Irányadó a
Kbt. 77. § (2).
b) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 5.7.2016-én. Találkozó: 11:00-kor a Gazdasági Igazgatóság tárgyalójában.
c) A felolvasólapot követően részletes ajánlatot kell csatolni,a dokumentációban foglaltak szerint.
d) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor megvalósítási tervet kell átadni, a
dokumentációban felsorolt előírások figyelembe vételével.
e) A dokumentáció elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
letöltéséről kötelező értesítést küldeni a pethone@kardio.hu  e-mailcímre vagy a +36 12157240 faxszámra,
megadva a dokumentációt letöltő nevét, székhelyét, adószámát és/vagy cégjegyzékszámát, e-mail, telefon,
telefax elérhetőségét. Ennek tényéről az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld, amennyiben a
letöltő nem kapott visszaigazolást, úgy az úgy minősül,hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentáció
elektronikus letöltéséről szóló értesítés. Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben tudja a dokumentációt letöltő
szervezetet ajánlattevőként kezelni, amennyiben a dokumentáció letöltéséről szóló értesítést küldött.
f) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni (a nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani.) és az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Csatolni kell a Kbt. 66.
§ (2), (4) szerinti nyilatkozatot.
g) A nyertes ajánlattevő amennyiben legkésőbb a szerződéskötéskor nem tudja bemutatni az előírt
mértékű szakmai felelősségbiztosítást, az eszközök, berendezések rendelkezésre állásának igazolását
(a dokumentációban foglaltak szerint), a 30 fő takarító szakemberrel való rendelkezés igazolását (a
dokumentációban foglaltak szerint), valamint a dokumentációban és a felhívásban foglaltaknak mindenben
megfelelő megvalósítási tervet, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és ajánlatkérő jogosult lesz
a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel szerződést kötni.
h) A részekre bontás túlzott logisztikai felkészültséget igényelne, és a munkaszervezést is befolyásolná. A
személyzet együttműködésének összehangolása nem lenne megoldható, tekintettel arra, hogy egy helyszínen
több különböző szolgáltató végezne így tevékenységet. Más cégtől érkezett személyzet esetében teljesen
egyértelműen nem lennének tisztázhatók, elkülöníthetők a feladatok és felelősségi körök. Nagyon fontos a
csapat összeszokottsága, mely külön cég esetében nem lenne meg.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

mailto:pethone@kardio.hu
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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