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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555523-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
2018/S 243-555523

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu 
Telefon:  +36 52512700/74490
Fax:  +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001015892018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001015892018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

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

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
DEK - 391 - Szabványossági felülvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR001015892018

II.1.2) Fő CPV-kód
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
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II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem épületeinek és szabadtereinek a vonatkozó rendeletek szerinti teljes körű 
szabványossági felülvizsgálatának elvégzése vállalkozói keretszerződés alapján.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szabványossági felülvizsgálat elvégzése I.
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71315400 Épület-ellenőrzési szolgáltatások
71317100 Tűz- és robbanásvédelmi és ellenőrzési tanácsadó szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő telephelyein (Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda, Kisújszállás, Kunhegyes, Nagykálló, Karcag, 
Hajdúböszörmény, Gyula).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok az alábbiak:
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek érintésvédelmi felülvizsgálata a munkaeszközök és 
használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM 
rendelet és a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet 
szerint.
Az érintésvédelmi felülvizsgálatok során az adott épület összes helyiségében, illetve az épülethez tartozó teljes 
elektromos hálózaton el kell végezni a méréseket.
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint,
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint,
— A kéziszerszámok felülvizsgálata (szerelői ellenőrzése) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint.
A méréseket az ajánlatkérő által ellenőrzött és jóváhagyott éves ütemterv alapján kell végezni, ugyanakkor az 
ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy előre nem látható, sürgős, ütemtervtől eltérő esetekben is elrendelje 
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bizonyos mérések elvégzését. A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok és 
előírások szerinti minősítő iratot (jegyzőkönyvet) kell készíteni.
A közbeszerzés mennyisége (a szerződés teljes időtartama alatt):
— az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 75 462 mérési pont,
— a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 44 389 mérési pont,
— a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra kötelezett épületek felülvizsgálattal érintett területe: 54 232 
m2,
— a kéziszerszámok felülvizsgálata tekintetében: 16 524 db.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az irányadó jogszabályok és a közbeszerzési dokumentum 
(Ajánlati dokumentáció) tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében 
bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése 
és/vagy i / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 92

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: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult a fent megadott mennyiségen túl a felülvizsgálatok számát max. 10 %-os növelésére.
Az opció lehívására az ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződés időbeli hatálya lejártáig jogosult.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a minőségi értékelési részszempont teljes szövege az 
alábbi: A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember 
érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák 
irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szabványossági felülvizsgálat elvégzése II.
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71315400 Épület-ellenőrzési szolgáltatások
71317100 Tűz- és robbanásvédelmi és ellenőrzési tanácsadó szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő telephelyein (Debrecen, Miskolctapolca, Regéc, Budapest, Síkfőkút, Szarvas, Zamárdi).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok az alábbiak:
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek érintésvédelmi felülvizsgálata a munkaeszközök és 
használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM 
rendelet és a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet 
szerint.
Az érintésvédelmi felülvizsgálatok során az adott épület összes helyiségében, illetve az épülethez tartozó teljes 
elektromos hálózaton el kell végezni a méréseket.
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint,
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint,
— A kéziszerszámok felülvizsgálata (szerelői ellenőrzése) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint.
A méréseket az ajánlatkérő által ellenőrzött és jóváhagyott éves ütemterv alapján kell végezni, ugyanakkor az 
ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy előre nem látható, sürgős, ütemtervtől eltérő esetekben is elrendelje 
bizonyos mérések elvégzését. A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok és 
előírások szerinti minősítő iratot (jegyzőkönyvet) kell készíteni.
A közbeszerzés mennyisége (a szerződés teljes időtartama alatt):
— az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 82 368 mérési pont,
— a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 48 452 mérési pont,
— a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra kötelezett épületek felülvizsgálattal érintett területe: 56 524 
m2,
— a kéziszerszámok felülvizsgálata tekintetében: 17 220 db.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az irányadó jogszabályok és a közbeszerzési dokumentum 
(Ajánlati dokumentáció) tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében 
bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése 
és/vagy i / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 92

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: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult a fent megadott mennyiségen túl a felülvizsgálatok számát max. 10 %-os növelésére.
Az opció lehívására az ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződés időbeli hatálya lejártáig jogosult.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a minőségi értékelési részszempont teljes szövege az 
alábbi: A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember 
érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák 
irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szabványossági felülvizsgálat elvégzése III.
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71315400 Épület-ellenőrzési szolgáltatások
71317100 Tűz- és robbanásvédelmi és ellenőrzési tanácsadó szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő telephelyein Debrecenben.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok az alábbiak:
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek érintésvédelmi felülvizsgálata a munkaeszközök és 
használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM 
rendelet és a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet 
szerint.
Az érintésvédelmi felülvizsgálatok során az adott épület összes helyiségében, illetve az épülethez tartozó teljes 
elektromos hálózaton el kell végezni a méréseket.
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint,
— Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint,
— A kéziszerszámok felülvizsgálata (szerelői ellenőrzése) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint.
A méréseket az ajánlatkérő által ellenőrzött és jóváhagyott éves ütemterv alapján kell végezni, ugyanakkor az 
ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy előre nem látható, sürgős, ütemtervtől eltérő esetekben is elrendelje 
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bizonyos mérések elvégzését. A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok és 
előírások szerinti minősítő iratot (jegyzőkönyvet) kell készíteni.
A közbeszerzés mennyisége (a szerződés teljes időtartama alatt):
— az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 133 580 mérési pont,
— a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 78 576 mérési pont,
— a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra kötelezett épületek felülvizsgálattal érintett területe: 79 968 
m2,
— a kéziszerszámok felülvizsgálata tekintetében: 23 106 db.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az irányadó jogszabályok és a közbeszerzési dokumentum 
(Ajánlati dokumentáció) tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében 
bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése 
és/vagy i / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 92

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: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult a fent megadott mennyiségen túl a felülvizsgálatok számát max. 10 %-os növelésére.
Az opció lehívására az ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződés időbeli hatálya lejártáig jogosult.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a minőségi értékelési részszempont teljes szövege az 
alábbi: A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember 
érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák 
irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap).

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:
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Valamennyi rész tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá 
tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) 
benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő köteles az EEKD-t külön-külön kitöltve benyújtani [a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (3) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 
9. § a) pont, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § és 11. § a) pont szerint 
köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-
b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a 
Kbt. 62. §-ában, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 
Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. 
[Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem 
kell csatolnia.]
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, továbbá a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont tekintetében az ajánlattevőnek az alábbiakat kell az ajánlatkérő tudomására 
hozni (mindhárom részajánlat tekintetében):
P.1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata valamennyi ott vezetett 
és az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszüntetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában 
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minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— a pénzforgalmi számla/számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
— a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
— a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban állás 
előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama (naptári napban).
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek 
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő számára elfogadható, ha az ajánlattevő a fenti alkalmassági 
követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát nyújtja be. Az EEKD 
tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése is.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § 
(7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1.) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármely részajánlat tekintetében, ha bármely 
pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban 
állás fordult elő.
[Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
2. § 25. pontjában foglaltakat érti, továbbá ajánlatkérő vizsgálja az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 
hónapban megszüntetett számlákat is.]
A P.1) alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a 
közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a 
Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő 
figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében benyújtandó valamennyi rész tekintetében:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától 
visszafelé számított három évben teljesített érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi felülvizsgálat végzésére 
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vonatkozó referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja 
szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a szerződés tárgyának rövid ismertetése,
— a szolgáltatás mennyisége [a szerződés teljesítésével érintett mérési pontok száma (a villámvédelmi 
felülvizsgálattal terület m2-ben kifejezve)],
— a szerződés teljesítésének kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciák igazolásával 
összefüggésben figyelembe veendő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés.
Ajánlatkérő a referencia igazolása tekintetében irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-
ában és a 22. § (4) bekezdésben foglaltakat is.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni 
tervezett szakemberek bemutatása, melyhez csatolni kell releváns végzettségük, képzettségük igazolására 
szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, s az adott személy által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján az MSZ EN ISO 9001 vagy azzal 
egyenértékű minőségirányítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító által kiállított 
igazolásának másolata vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírása.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek 
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő számára elfogadható, ha az ajánlattevő a fenti alkalmassági 
követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát nyújtja be. Az EEKD 
tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése is.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint megállapított alkalmassági feltétel igazolására irányadónak 
tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármely részajánlat tekintetében, ha
— [M.1)] az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből nem rendelkezik
— összesen legalább 55 000 mérési ponton végzett érintésvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó referenciával 
[M.1.1)],
— összesen legalább 33 000 mérési ponton végzett tűzvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó referenciával 
[M.1.2)],

— összesen legalább 40 000 m2 területen végzett villámvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó referenciával 
[M.1.3)].
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat. Valamennyi alkalmassági feltétel egy, de több referenciával 
is igazolható.
Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, ugyanaz a referencia valamennyi megpályázott rész 
tekintetében felhasználható.
Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven belül 
megkezdett referenciákat fogadja el.]
— [M.2)]az ajánlat részeként nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább
— 1 fő villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező, a szabványossági 
munkákat irányító szakembert [M.2.1)].
Ajánlatkérő szabványossági munkák irányítása alatt a következőket érti: jelen közbeszerzési eljárás tárgyát 
képező, érintés-, tűz-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati munkák, illetve a kéziszerszámok 
felülvizsgálatának irányítása, ahol olyan részletes (méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését 
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is tartalmazó) ellenőrzések kerülnek elvégzésre, amelyek alkalmasak arra, hogy kimutassák, teljesül-e a 
vonatkozó szabvány(ok) valamennyi előírása.
— 1 fő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló OKJ-s szakképesítéssel [OKJ-szám: 35 522 03] rendelkező 
szakembert [M.2.2)],
— 1 fő villámvédelmi felülvizsgáló OKJ-s szakképesítéssel rendelkező [OKJ-szám: 35 522 16] szakembert 
[M.2.3)],
— 1 fő a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakembert [M.2.4)].
[Ajánlatkérő a fentiekkel egyenértékű képzettségeket is elfogad.]
— [M.3)] nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ 
EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a 
fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy azzal 
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a 
Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 
65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

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:
Mindegyik részre vonatkozóan
Az ajánlattétel, a számlázás és az elszámolás pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani.
A számlák kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását 
követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 
szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési 
határidővel. A fizetési késedelemre irányadó a Ptk. 6:155. §.
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett teljesítés nettó értékének 5 %-a naptári naponként. A 
késedelmi kötbér maximuma: 1,5 M HUF, jogkövetkezmény a szerződés felmondása.
A meghiúsulási kötbér: 5 M HUF.
A szerz. teljesítésével, a fizetési feltételekkel és a szerz. megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes 
feltételeket a szerz-tervezetek tartalmazzák.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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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: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/01/2019
Helyi idő: 10:00

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: 15/01/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az 
eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2021. év

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig jelen felhívás I.3) 
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pontjában szereplő címről. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától 
elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben 
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos 
előírásokat a 424/2017. Korm. rend. 10-13. §-ai tartalmaznak.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás 
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és 
b) pontja tekintetében.
6. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a 
Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot és az egyéb 
dokumentumokat. A Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlattevő 
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek: P.1), M.1), M.2) és M.3).
8. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
10. Az ajánlati ár értékelési részszemponthoz tartozó értékelési alszempontok és súlyszámaik (mindhárom 
részajánlat tekintetében):
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) - Súlyszám: 26,
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) - Súlyszám: 26,
A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) - Súlyszám: 26,
A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) - Súlyszám: 14.
11. Az adható pontszám az értékelési részszempontoknál: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszemponthoz 
kapcsolódó értékelési alszempontok esetében az ajánlatkérő arányosítást alkalmaz. A 2. értékelési 
részszempont esetében az adott ajánlat a két szélső értéktől (0 hónap, illetve 36 hónap) való távolságának 
arányában kerül pontozásra. A pontszámítás részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumban kerül 
megadásra.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi 
okot.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
14. Amennyiben az eljárás (részajánlat) nyertese nem állapítható meg a Kbt. 77. § (5) bekezdés alapján sem, 
a nyertes az az ajánlattevő, akinek az adott rész tekintetében „Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 
díja” a legkisebb értéket tartalmazza. Amennyiben ez az érték is egyenlő, az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében 
sorsolást tart.
15. A II.1.5) és a II.2.6) pontok kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
16. A IV.2.6) pont tekintetében a 2 hónap = 60 naptári nap.
17. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

18/12/2018 S243
https://ted.europa.eu/TED

12 / 13



HL/S S243
18/12/2018
555523-2018-HU

13 / 13

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

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

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2018
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