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1 Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Ajánlatkérő neve: Vasas Sport Club 

Ajánlatkérő címe: 1139 Budapest, Fáy u. 58. 

Telefon: +36-1-320-9457 telefax: +36-1-329-6073 

Kapcsolattartó: Szabó-Pap Gergely 

E-mail: g.szabopap@vasassc.hu 

Honlap címe: www.vasassc.hu 

 

1.1 További információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be: 

Eljáró neve:  MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 1/B ép., II. em.) 

Telefon:  +36 1 666 3750 

Telefax:  +36 1 666 3749 

Kapcsolattartó:  dr. Poroszkai-German Gabriella, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

(lajstromszám: 503) 

E-mail:   gporoszkai@multicontact.eu 

Honlap címe: http://www.multicontact.eu/ 

2 A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás jogcíme: 

Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kíván 

lefolytatni, tekintettel arra, hogy a Webpont Kft. (1011 Budapest, Fő utca 35.) a feladat elvégzésére a 

2014. január 06-án (a www.vasassc.hu honlapjának fejlesztése tárgyában és a Sportadatbázis 

létrehozása tárgyában) megkötött szerződések alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

rendelkezései szerinti kizárólagos joga áll fenn. 

A szerződések 6.1.3. pontja szerint: 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Fejlesztő által megalkotandó Honlap 

átdolgozására és továbbfejlesztésére Fejlesztő jogosult. 

illetve 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Fejlesztő által megalkotandó 

Fejlesztés átdolgozására és továbbfejlesztésére Fejlesztő jogosult. 

A megkötött szerződések hivatkozott rendelkezése szerint kizárólag egy meghatározott gazdasági 

szereplővel köthető meg a tárgyi közbeszerzés eredményeképpen a szerződés, mely szervezet nem 

más, mint a kizárólagos jogok jogosultja, a Webpont Kft. (1011 Budapest, Fő utca 35.). 

http://www.vasassc.hu/
mailto:g.szabopap@vasassc.hu
http://www.vasassc.hu/
mailto:gporoszkai@multicontact.eu
http://www.multicontact.eu/
http://www.vasassc.hu/
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3 Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és 

teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:  

Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésével összhangban a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági 

szereplő számára elektronikus úton korlátlanul, teljeskörűen és térítésmentesen bocsátja az 

ajánlattételre felhívott szervezet rendelkezésére. Ajánlatkérő a teljes dokumentációt közvetlenül 

elektronikus úton megküldi és az alábbi hivatkozáson elérhetővé teszi az ajánlattételre felhívott 

szervezet részére: 

Az elektronikus letöltés felülete: www.vasassc.hu, myvasas belépő felület. A belépéshez az ajánlattevő 

egyedi felhasználónevet és jelszót kap. 

4 A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

Vasas Sport Club honlapjának (www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése 

CPV (Közös közbeszerzési szójegyzék): 

Fő tárgy: 72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások  

 

A feladat rövid ismertetése: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzéssel két területen kíván előre lépni. Ez honlapja esetében jelen kiírásban 

csak kisebb fejlesztéseket jelent, egyrészt a honlap esetében annak reszponzívvá tételét, amely révén 

mobiltelefonon jobban használhatóbbá válik, másrészt alkalmassá kívánja tenni ajánlatkérő a honlapot 

tömeges levélkiküldésre. A honlapon túl Ajánlattevő jelentősebb fejlesztéseket kíván végrehajtani az 

általa kifejlesztetett és tulajdonolt myvasas rendszerben. Ennek keretében megítélése szerint a 

rendszer a szülők, sportolók számára még nagyobb értékkel és használhatósággal fog bírni a jövőben. 

Ennek keretében a ajánlatkérő többek között biztosítani kívánja a rendszer teljesen reszponzív 

működését, fejleszteni kívánja a pénzügyi modult, edzésnapló modult kíván beépíteni, illetve 

biztosítani kíván olyan szolgáltatásokat (pl. wifi) amelyet csak ezen a rendszeren keresztül tudnak a 

jogosultak igénybe venni.  

Jelen közbeszerzés csak egy lépcsője a honlap és a myvasas folyamatos fejlesztésének, így ezen a téren 

ajánlatkérő a jövőben további lépéseket tervez.  

5 A szerződés meghatározása:  

Átalánydíjas vállalkozási szerződés. 

6 Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési 

rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 

Egyik beszerzési módszer alkalmazására sem kerül sor. 

http://www.vasassc.hu/
http://www.vasassc.hu/
http://www.vasassc.hu/
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7 A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  

A szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni a szerződést. 

8 A teljesítés helye:  

1139 Budapest, Fáy u. 58. 

9 Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás:  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződésben szereplő feladatok elvégzéséért az ellenérték 

kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel történik banki átutalással a 

számla kézhezvételétől számított 10 napos fizetési határidővel, teljesítési igazolás alapján, a 

jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében.  

 

A kifizetés további feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglaltakra. Az 

ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

A részletes finanszírozási feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

Szerződéstervezet tartalmazza. 

10 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Szavatosság, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.  

11 Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú 

(alternatív) ajánlatot: 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat tételének lehetőségét kizárja.  

http://www.vasassc.hu/
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12 A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. A részajánlat 

tételének kizárása esetén ennek indokai. 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak a beszerzés egészére tehet 

ajánlatot. Figyelemmel a közbeszerzési eljárás jogcímére nem gazdaságos és nem célszerű 

Ajánlatkérőnek a beszerzést részekre osztania. 

13 Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen 

minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontokat értékel, amelyek között az ár vagy költség is 

szerepel. 

Sorszám Értékelési részszempont súlyszám Ajánlatkérő 
számára kedvezőbb 

megajánlás 
1.  Ajánlati ár 90 Legalacsonyabb 
2.  Jótállás 10 Legmagasabb 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  

1-100 

Nem egész számok esetén Ajánlatkérő két tizedesjegyig számolja a pontszámokat. 

A ponthatárok közötti pontszámok megadási módszerének ismertetése: 

Valamennyi részszempont esetében értékarányosítás. 

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel 

(értékarányosítás), majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 

súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az 

összpontszáma a legnagyobb. 

Az értékeléssel kapcsolatos további információkat a közbeszerzési dokumentumok ajánlattételi 

dokumentáció része tartalmazza. 

14 Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike 

fennáll.  

http://www.vasassc.hu/
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A kizáró okok fenn nem állását a következők szerint kell igazolni: 

a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

b) Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint kell 

eljárnia, azaz nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 

fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok igazolására (ide nem 

értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti kizáró okokat) elfogadja az ajánlattevő 

által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, 

amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 

által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 

másolatban is benyújthatóak. 

A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 69. §-tól eltérően 

az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó 

igazolásokat. 

 

14.1 Öntisztázás 

A Kbt. 64. §-a értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével 

bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában 

részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési 

Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. 

§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 

benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 

kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a 

bíróság a Kbt. 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 ajánlatában köteles benyújtani. 

http://www.vasassc.hu/
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15 Az alkalmassági követelmények: 

15.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód 

Az alkalmasságának igazolásához ajánlattevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania: 

P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont alapján az ajánlattevő saját vagy jogelődje 

utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása 

(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben 

ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a közzétételt, úgy nyilatkozat benyújtása 

szükséges a minimumkövetelménynek való megfelelés 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 

ajánlatba nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 

által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 

közbeszerzés tárgyából (informatikai szolgáltatások) származó árbevételről szóló nyilatkozattal 

jogosult igazolni. 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében:  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglaltak szerint 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. 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. 

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási 

módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 69. §-tól eltérően 

az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani az alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó igazolásokat. 

http://www.vasassc.hu/
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

P.1. az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti év mérleg 

szerint eredménye egynél több évben negatív. 

Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 

által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az 

alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (informatikai szolgáltatások) származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 

(informatikai szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy 

meghaladja a nettó 10.000.000 Ft összeget, abban az esetben minősül alkalmasnak. 

 

15.2 Műszaki és szakmai alkalmasság: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód 

Az alkalmasságának igazolásához ajánlattevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania: 

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb 

szolgáltatásinak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél neve 

és címe, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege megjelölésével, továbbá nyilatkozni kell 

arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), melyet a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 23.§-a szerint kell igazolni. 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében:  

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

A Kbt. 65.§ (7) bekezdésben foglaltak szerint csatolni kell az ajánlatban 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. 

törölt: A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az 
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg. A P.1. pont esetében tehát elegendő, ha egy 
ajánlattevő megfelel a minimumkövetelménynek.

törölt: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése 
alapján, ha a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a 
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az 
ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett 
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen 
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült.¶
¶
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Figyelemmel azonban a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 

referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti 

igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy 

a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő 

saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat 

érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt 

kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó 

követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a 

szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során 

ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. 

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási 

módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 100.§ (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 69. §-tól eltérően 

az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani az alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó igazolásokat. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

M.1. - nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 

három évben (36 hónapban) összesen legalább 1 darab informatikai fejlesztést tartalmazó szolgáltatási 

szerződéssel, melynek vállalási díja összesen legalább nettó 3.000.000 Ft.  

 

16 Az ajánlattételi határidő: 2017. május 02. 10:00 CET 

17 Az ajánlatok benyújtásának címe és módja: 

MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 1/B ép., II. em.) 

dr. Poroszkai-German Gabriella  

 

Az ajánlatok benyújthatóak személyesen, postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével. 

Az ajánlat postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló 

kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a 

kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevő viseli. 
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18 Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az 

ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

elfogadja. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a benyújtott fordítás szöveghűségéről. 

19 Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Helyszín: MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 1/B ép., II. em.) 

Időpont: 2017. május 02. 10:00 CET 

20 Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

21 Az ajánlati kötöttség ideje: 

A tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 nap. 

22 Első tárgyalás helye és ideje: 

Helyszín: Ajánlatkérő székhelye 

Időpont: 2017. május 11. 10:00 CET 

23 Tárgyalás lefolytatásának menete 

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (1) bekezdés alapján az ajánlattételre felhívott ajánlattevővel tárgyal a 

szerződés feltételeiről az alábbiak szerint: 

- szerződéses feltételek 

- a szolgáltatás tárgya és ellenértéke. 

A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja, a módosítás viszont nem járhat a Kbt. 101. § (2) 

bekezdés a)-c) pontjának megsértésével. A tárgyalás megkezdésekor, az ajánlatkérő az ajánlattevővel 

ismerteti az ajánlattal kapcsolatos megállapításait, illetőleg tájékoztatást ad a szerződéses feltételek 

és tartalom általa kívánt véglegesítéséről. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 101. § (1) bekezdésével összhangban végső ajánlat 

megtételére (melyet előzetesen egyértelműen Ajánlattevő tudomására hoz) a tárgyalás során van 

lehetőség, külön írásbeli végső ajánlatot ajánlattevőnek nem kell benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 88. § 

(4) bekezdés alapján a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. 
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Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének, lezárásának időpontjától van kötve. 

24 Ajánlati biztosítékra vonatkozó információ: 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 

25 Közös ajánlattétel: 

Ajánlatkérő figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes - a D.915/6/2015. és 

884/4/2015. határozatokban is megnyilvánuló – álláspontjára tekintettel nem teszi lehetővé a közös 

ajánlattételt. 

26 A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak 

megfelelően. 

27 Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. május 30. 

28 További információk: 

28.1 Az ajánlat: 

- minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,  

- állagsérelem nélkül nem bonthatóan,  

- zárt borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 1 papírpéldányban és 1 az eredeti példányról készült másolatot tartalmazó CD/DVD 

adathordozón kell benyújtani. 

- Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell 

bélyegezni, illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 

matricán legyen. 

- Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 

számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 

címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

- Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. A borítékon/dobozon a „Vasas Sport 

Club honlapjának (www.vasassc.hu) fejlesztése” és „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

felbontani tilos!” megjelöléseket kell feltüntetni. 

törölt: közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (8)-(9) szerinti 
gazdasági társaság alapításának lehetőségét kizárja

törölt: .

törölt: ¶
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- Az ajánlat eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó CD vagy DVD adathordozót nem 

szerkeszthető formában kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. 

Az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy a CD vagy DVD adattartalma megegyezik a papír 

alapon benyújtott eredeti ajánlat adattartalmával. 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

- Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját 

nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia. 

- Az ajánlat — tartalomjegyzéket követő — első oldalaként felolvasólap, illetve ajánlati adatlap 

szerepeljen. A felolvasólapon legalább az alábbi adatokat kell közölni: ajánlattevő nevét, 

székhelyét, a céget képviselő személy nevét, a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég 

cégjegyzékszámát és az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatait. 

28.2 Az ajánlathoz csatolni kell: 

- Felolvasólapot (Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján);  

- Ajánlattételi adatlapot; 

- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;  

- Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

o  az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

Ajánlattevőnek csatolnia kell tehát a Kbt. 66.§ (6) bekezdése vonatkozásában is nyilatkozatát. 

A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges; 

- Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére 

tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges; 

- A kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági minimumkövetelményeknek való 

megfelelésről szóló nyilatkozatok, igazolások; 

- Nyilatkozat üzleti titokról és szükség szerint a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerinti indokolás, 

- Elektronikus adathordozón benyújtott példányról szóló nyilatkozatot; 

- Az ajánlattevő gazdasági szereplő adataiban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az 

ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában – CD/DVD lemezen/pendrive-on - a 

változásbejegyzési kérelmet, valamint annak beérkezését igazoló e-tértivevényt 

(elektronikusan); 

- Az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási 

címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. 

Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által 

adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, 

abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló 

dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni; 

- Műszaki leírással, szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételek. törölt: <#>Közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást,¶
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28.3 Egyéb előírások, tájékoztatások 

 

a) Ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

b) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, azzal, 

hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

c) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági 

minimumkövetelményeket, tehát a 15. pont P1. és M1. alpontjaiban meghatározott 

alkalmassági minimumkövetelményeket.  

d) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

e) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésében foglaltakra. 
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f) A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

g) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 

 

29 A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. április 21. 

 

 

 dr. Poroszkai-German Gabriella  
 felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 
 

 Ajánlatkérő nevében eljáró  
 

törölt: z

törölt: 13
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