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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK10895
Postai cím: Dr. Veress Endre utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vári Attila vezérigazgató
Telefon: +36 72312111
E-mail: iroda@psnzrt.hu
Fax: +36 72315285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.psnzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.psnzrt.hu
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott
ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban
nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek
minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.psnzrt.hu
(URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További
információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát
igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és
berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is
kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

85140000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés Sportolók
telemetriás EKG szűrésére, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens
EKG adatbázis létrehozására
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy
részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
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Elnevezés: Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is
kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegés

Fő szójegyzék

szójeg

Fő

85140000-2
tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 10. és ajánlatkérő egyéb
telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 674 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel
rendelkező) játékos sportoló telemetriás EKG szűrése, és sportolói
életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása.
Ajánlatkérő célja egy hosszútávú, sportolói életpályát is kiszolgáló EKG
adatbázis létrehozásának a kialakítása és továbbfejlesztése. A korábban már
lemért és rögzített adatokkal rendelkező sportolókat jelen programban újból
le kell mérnie, nyertes ajánlattevő feladata a változások digitális
összevetése a korábbi adatbázissal.
Az érintett adatbázissal kapcsolatos elvárások: képes intelligens módon,
humán erőforrás igénybevétele nélkül az egyes későbbi időpontokban végzett
EKG mérések eredményeinél a kardiológiai változások azonnali, automatikus
detektálására és amely nyomon tudja követni a sportolói életpálya során
(tértől és időtől függetlenül) a kardiológiai változásokat. Alkalmas legyen
a nap 24 órájában az eredmények megtekintésére online kapcsolatban tér és
időkorlát nélkül. Az EKG adatbázisnak és eszközeinek alkalmasnak kell
lenniük arra, hogy EKG eltérés esetén promt riassza a sportolót, vagy egyéb
más, az EKG mérést végző személyt és így lehetővé tegye az azonnali
szakorvosi konzultációt és
beavatkozást. Az EKG adatbázisnak biztosítania kell az első osztályú
vizuálitást és a szűrési eredmények azonnali összehasonlíthatóságát,
visszakereshetőségét az adatbázishoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezők
részére (adatokat adatkezelőként digitális formában tárolja szerverén).
Szűrési program:
Telemetriás EKG mérés a 674 sportoló vonatkozásában nyugalmi, terheléses,
terhelés utáni (és rizikómérés), szűrési protokoll készítése (az eljárás
teljes körű dokumentálása, naplózása).
Szűréssel kapcsolatos elvárások: a szűrésnél belgyógyász vagy kardiológus
szakorvosi közreműködés és asszisztencia elvárt.
Vízilabda sportolók
111 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 12
alkalommal történő telemetriás EKG vizsgálata (valamint 168 rizikómérés) és
adatbázis létrehozása, sportolói életpálya során készített EKG-k elemzése.
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Kézilabda sportolók
228 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 4 alkalommal
történő telemetriás EKG vizsgálata (valamint 88 rizikómérés) és adatbázis
létrehozása, sportolói életpálya során készített EKG-k elemzése.
Labdarúgó sportolók:
335 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 3 alkalommal
történő telemetriás EKG vizsgálata (valamint 5 rizikómérés) és adatbázis
létrehozása, sportolói életpálya során készített EKG-k elemzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt
kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2)
bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja esetében a
hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak
szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más
szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése szerint kell
eljárnia.
A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem
lehet régebbi az
ajánlati felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. §
(1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Ajánlattevő a Kbt.
65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
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§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti be-számolóját - vagy annak
meghatározott részét- (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
a céginformációs szol-gálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelmény szerinti
irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését,
Ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/1. pont szerinti
pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(telemetriás EKG szűrés) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 14 millió Ft értéket. A „beszámolóval lezárt” üzleti év
meghatározása során a beszámoló elfogadásának az időpontját
tekinti Ajánlatkérő mérvadónak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító feladását megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján több mint
egy évben az adózott
eredménye negatív volt;
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is
megfelelhetnek az előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, tájékoztatásul a
P.1. pénzügyi-gazdasági
alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában elegendő, ha közös
ajánlattevők közül csak
egy felel meg az előírásoknak.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági
követelményeknek 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 Ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait
Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi
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alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért
kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három év (36 hónap) legjelentősebb
szolgáltatásairól. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a)
pont).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a
alapján a nyilatkozatnak vagy igazolása tartalmaznia kell legalább a
következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.(321/2015 (X.30)
Korm. r. 22. § (2) bekezdés).
M2. Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről,
berendezések, valamint műszaki felszereltségről. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell a teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett
eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon jellemezőiket,
melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont)
M3. azoknak a szakembereknek a megnevezését
képzettségük ismertetésével, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz (a gyakorlatot év,
hónap megjelöléssel kell megadni) a szakember sajátkezű aláírásával;
b) szakemberek végzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat
teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés b) pont)
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel
esetében az együttes
megfelelés megengedett.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek
bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. §
(7)-(9) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
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Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát
a Kbt. 65. § (7)-(9)
bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 70. § és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontja, valamint a 23. § és 24.§ (1) bekezdés szerint kell
eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőre vonatkozó, a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot
kizáró tényezők:
Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
M1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített
összesen legalább 300 fő telemetriás EKG szűrésre vonatkozó, vagy
összesen legalább nettó 10 M Ft értékű telemetriás EKG szűrésre
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági
feltételek több szerződésből is teljesíthetőek.
M2. nem rendelkezik legalább 5 (öt) db telemetriás EKG készülékkel,
melyből legalább 2 (kettő) gyermek telemetriás EKG készülék.
M3. nem rendelkezik legalább 1 kardiológus vagy
belgyógyász szakorvosi képzettségű, és legalább 5 éves orvosi
tapasztalattal rendelkező szakorvossal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára
fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű
személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében
történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban
található
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szerződéstervezet szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a feladatok teljes körű ellátását követően 1 (egy) db
végszámlát nyújthat be, a Kbt. 135.
§ (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás követően.
Előleg-fizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a
szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (teljes nettó
ajánlati ár) 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja. Az előleg
fizetését ajánlatkérő
nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben:
Ajánlatkérő a számla ellenértékét
a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén:
amennyiben Ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez
Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait
a Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak
rendezik.
Ajánlatkérő előleg igénylését nem teszi lehetővé.
A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők
figyelmét az adózás
rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés
a) pontjában foglaltakra a
kifizetéseket illetően.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a
kifizetés és az elszámolás pénzneme
a magyar forint
(HUF).
További információ a szerződéses feltételekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó
szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem
teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez)
van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő
hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos
információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében
közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy
évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a
nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával
indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak
érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában
foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti
ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők
részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva:
2017/05/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.) I.
emelet, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok
felbontásánál csak az ajánlatkérő,
az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a
külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontásra
a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bekezdései megfelelően irányadóak

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám:
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlat-tevőket terheli (kivéve a
Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
2. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban
szereplő dokumentumok egyszrű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő
előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál: a Kbt. 65. § (8) alkalmazása esetén a
kezességvállalási 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.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a
Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve,
címe [székhelye, lakóhelye], valamint azok a főbb, számszerűsíthető
adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek).
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontjára vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele- nemleges nyilatkozat
is csatolandó).
5. Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is
csatolni szükséges - további információ: Kbt. 35. § (1)-(3) és (6)-(7)
bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt.
115. § (4) bekezdése.
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire
vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés).
7. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a
alapján biztosított. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha
a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden
nyilatkozattétel (kivéve a dokumentáció
megküldését) - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax vagy
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e-mail útján történik, kivéve, ha az ajánlatkérő által átadandó
dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál
nagyobb) tekintettel a faxon vagy e-mailen továbbítás nehézkes vagy nem
lehetséges, ezért postai úton való megküldés szükséges.
9. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4)
bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés
szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P1. és M1-M3. pont
vonatkozásában.
10. Ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott
esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t. A közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás minta i s
- az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4)
bekezdései tekintetében),
- a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó
nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic)
alpontjaira tekintettel).
- az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel,
nemlegesen is).
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó
nyilatkozatát.
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló
nyilatkozatot.
- az adatkezelésnek információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint adatvédelmi
nyilvántartásba vételéről
szóló határozatot.
11.Az ajánlatkérő III.1.3. pontjában a műszaki-szakmai alkalmasság
körében előírt alkalmassági feltételeknél olyan referencia
munkát/munkákat fogad el, ahol az előírt feladatot maga az ajánlattevő,
vagy az ajánlattevő oldalán a referencia igazolásához igénybe vett azon
szervezet, aki a referencia tekintetében kiírt alkalmassági követelmény
igazolásába részt vesz, maga végzett el ténylegesen. Ezért a referencia
teljesítésének bemutatásánál meg kell adni a saját teljesítés mértékét
százalékban.
12. Ajánlattevő a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja. A
részajánlat-tétel kizárásának indoka: A feladatok egyetlen, bonthatatlan
szakmai egységet alkotnak.
13. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár szempont alapján
történik, mivel ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás (telemetriás EKG
szűrés) felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem szolgálják.
14. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem
15

szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint a végrehajtási rendeletei és a magyar polgári
törvénykönyv az irányadó.
15. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második
Részben foglalt szabályokáltal nem kötött, önálló eljárási szabályok
kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján
az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja
szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás
visszavonására is alkalmazandó.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat
részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
4. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító
felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad
fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását
az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági
szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél
jelezték.
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más
alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

__________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen
értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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