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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mtva.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14280209Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:13785/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő AlapAjánlatkérő 
neve:

MTVA részére közönség szervezése, biztosításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000970912022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Médiaszolgáltatás - támogató és 
Vagyonkezelő Alap

18091715444

Kunigunda Útja 64.

Budapest HU11 1037

kozbeszerzes kozbeszerzes

kozbeszerzes@mtva.hu +36 13533200

Dr. Patay Géza ügyvéd 41440458241

Pasaréti Út 72

Budapest HU110 1026
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II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000970912022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000970912022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000970912022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.patayattorney.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12005977Fax:+36 12004938Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Mészáros Áron

kozbeszerzes@patay.hu

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység:

Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

MTVA részére közönség szervezése, biztosítása
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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap jelen közbeszerzési eljárásban a tevékenysége során felmerülő 
közönségszervezés szolgáltatás igénybevételét kívánja megvalósítani keretszerződés keretében nettó 30.000.000,-Ft keretösszegig. 
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget. 
Ajánlatkérő a szolgáltatást jellemzően a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti székhelyén működő stúdiókban, illetve más 
külső helyszínen tervezi igénybe venni. 
A közönség feladata az MTVA gyártásában készülő műsorokban való un. „tapsoló" feladatok ellátása. 
Jelen közbeszerzési eljárásban a keretösszeg a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap egy éves várható igényét 
figyelembe véve került meghatározásra. Ajánlatkérő által az elmúlt egy év jellemző felhasználásait az Ármeghatározó táblázatban 
szereplő - és várhatóan a megkötendő keretszerződés alapján a 12 hónapos időszakban megrendelendő - mennyiségek tükrözik, de az 
Ajánlatkérő nem feltétlenül az ott megjelölt mennyiségek megrendelését vállalja, hanem legfeljebb a megjelölt keretösszeg erejéig 
kíván Eseti megrendeléseket küldeni a nyertes ajánlattevők felé az ajánlatban benyújtandó árrészletezőben megadott egységdíjak 
alapul vételével. A lehívások eseti jelleggel, a felmerült igények szerint kerülnek megküldésre. 
A közönség tervezett (12 hónapos időszakra vonatkozó) igénybevétele napi max. 12 óra, tervezett maximum létszám: 200 fő/nap, 
tervezett maximum létszámmal számolva 16 felvételi nap (a közönség adott felvételi napon igénybe vett valós létszáma változik, 
változhat a szolgáltatási igényben megrendeltek szerint, ebből adódóan a valós felvételi napok száma is változik, változhat). Ehelyütt 
is utalni kíván ugyanakkor az Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra, azaz, hogy ezek csak tervezett mennyiségek, az 
Ajánlatkérő legfeljebb a megjelölt keretösszeg (nettó 30.000.000,-Ft) erejéig kíván Eseti megrendeléseket küldeni a nyertes 
ajánlattevő felé, mely keretösszeg 70 %-ának erejéig vállal lehívási kötelezettséget az Ajánlatkérő 
Ajánlatkérő, Megrendelő a felvételi napot megelőzően legkevesebb 5 munkanappal, 100 fő feletti létszám esetén 10 munkanappal jelzi 
szolgáltatás igényét, amelyet Nyertes Ajánlattevőnek 2 munkanapon belül vissza kell igazolnia. 
Ad hoc igény a szolgáltatást megelőző 24 órával korábban adható le, mely esetben maximum 15 fő közönség biztosítása kérhető, 
Nyertes Ajánlattevőnek 8 órán belül vissza kell igazolnia. 
Ajánlatkérő, Megrendelő egyes esetekben elvárja, hogy a közönség tagjai az általa biztosított ruházatban, általa biztosított eszközöket 
használva legyenek jelen a helyszínen. Ebben az esetben a ruházatot Ajánlatkérő, Megrendelő biztosítja és ezen elvárását az adott 
igény megküldésekor jelzi. 
Nyertes Ajánlattevő feladatai a szerződés teljesítése során: 
•        A megrendelő által jelzett létszámban történő közönség, határidőre történő biztosítása. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79952000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A megrendelésre kerülő szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető 
részekre történő ajánlattétel biztosítását, annak mind tárgyi, mind időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

79952000-2

Szolgáltatás megrendelés

Az MTVA szervezésében, az MTVA épületében vagy külső helyszíneken megvalósuló felvételek  során közönségszervezési 
szolgáltatások nyújtása keretszerződés alapján maximum nettó 30.000.000,- Ft értékben, a műszaki leírásban foglaltak szerint.

MTVA részére közönség szervezése, biztosítása

1037 Budapest, Kunigunda útja 64., továbbá Magyarország területe
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Összesített ajánlati ár (nettó HUF)

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

•        A megrendelő adott produkcióval kapcsolatos utasításainak, igény megküldésének (pl. korosztály, nemi megosztás) megfelelően 
kell feladatát ellátnia. 
•        A közönség felkészítése az adott produkcióra, műsor felvételre (Megrendelőtől megkapott sajátosságok, elvárások ismertetése). 
•        A közönség koordinálásában, irányításában a Nyertes Ajánlattevő által dedikált kapcsolattartónak kell a helyszínen részt vennie, 
aki az eseti megrendelésben megjelölt MTVA munkatárs útmutatásai alapján irányítja a közönség munkáját az elvárásoknak 
megfelelően. 
•        A közönség tagjainak pontos, diszpozíció szerinti érkezésének biztosítása. 
•        Az érkezéskor regisztráció lebonyolítása. 
•        A közönség tagjainak névsorát a felvétel előtti naptári nap eljuttatni Megrendelő felé. 
•        A közönség részére kialakított tartózkodók ellenőrzése, az esetleges műszaki problémák jelzése Megrendelő felé. 
•        A közönség tevékenységét érintő és/vagy abból adódó Megrendelő és/vagy harmadik féltől érkező panaszok, panaszos esetek 
kivizsgálása, arról Megrendelő tájékoztatása. 
•        Külső helyszínen megvalósuló felvételek esetében az adott helyszín adottságait, valamint a műsor jellegét figyelembe véve 
koordinálni a közönség helyszínre jutását. 
•        A közönség tagjainak munkavédelmi oktatása. 
•        A vonatkozó munkajogi jogszabályok és munkavédelmi, biztonsági előírások betartása. 
•        A közönség tagjainak díjazása és azok után a vonatkozó összes adó(k), járulék(ok) megfizetése. 
  
A közönség tagjainak MTVA Gyártóbázisára, vagy Budapest közigazgatási határán belüli helyszínre, Megrendelő által megadott 
határidőre történő szállításáról, utaztatásáról Nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia (visszautaztatás is Nyertes Ajánlattevő 
feladata). 
Magyarországi, Budapesten kívüli forgatási helyszín esetén a közönség helyszínre történő szállítása Ajánlatkérő, Megrendelő feladata, 
MTVA Gyártóbázisáról, vagy előzetesen egyeztetett Budapest közigazgatási határán belül található helyszínről történő indulással és 
visszaérkezéssel. 
További részletes feladatmeghatározás a műszaki leírásban foglaltak szerint.  

Igen

Nem

Nem

Igen

12

Igen

Ajánlatkérő a szerződés időtartamát legfeljebb 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 12 hónappal egyoldalú nyilatkozatával 
meghosszabbíthatja, amennyiben a keretösszeg a 12 hónap időtartam alatt nem került felhasználásra (lehívásra).

Nem

Nem
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Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, amely értelmében előírja, hogy az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében meghatározott igazolásokat 
a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) 
bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit 
Ajánlatkérő nem alkalmazza. 
 
 
Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható: 
 
P1) az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a 
közbeszerzés tárgyából származó (Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő személyek szervezéséből származó) – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont). 
 
A fenti pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha 
ajánlattevő a fent megjelölt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevőnek – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban 
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről; vagy ha az 
ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, feltéve, hogy az abban 
foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 
nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdés].

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Kieg. a II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel igényeinek a II.2.4) 
pontban és KD-ben megjelölt elvárások által konkrétan meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

Nem

Nem
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M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített és az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, amely értelmében előírja, hogy az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében meghatározott igazolásokat 
a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) 
bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit 
Ajánlatkérő nem alkalmazza. 
 
Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolható: 
 
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerzdésszeráűen teljesített 
és az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett legjelentősebb, 
közbeszerzés tárgya szerinti (Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő személyek szervezéséből származó szolgáltatás nyújtására 
irányuló) referenciá(i)nak bemutatásával. 
 
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak), illetve az ajánlattevő referencianyilatkozatának 
tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél nevét és címét; az információt adó személy nevét/elérhetőségét; referencia 
tárgyát és mennyiségét (oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható 
legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)] 
 
 
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az 
ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses , előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)
-(7), (9)] 
 
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa 
igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia 
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. 
 
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának és (11)-(12) bekezdéseiben, a 
Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a 
figyelmet a Korm.r 24. §-ának (2) bek.-re. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját 
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 
15.750.000,-Ft, a közbeszerzés tárgyából (Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő személyek szervezéséből származó) származó 
árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont] 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem 
határoz meg alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (3)] 
 
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az 
ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy 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. [Kbt. 65. § (6)-(8)] 
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az 
általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. 
 
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (11)-(12) bekezdéseiben, a 
Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. 
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Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az 
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett szintaxislistának.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
[Kbt. 35. § (9)]

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból 
kerül finanszírozásra. 
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik.  
Az ellenérték kifizetése a teljesítést követően, egyedi megrendelésenként havonta utólag, az Eseti megrendelés alapján kiállított 
teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben foglaltak 
szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik. 
Közös ajánlattevő Szolgáltató esetében, a számla benyújtására a konzorcium képviselője jogosult. A számla megfizetett ellenértékével 
a konzorcium tagjai egymás között számolnak el. 
AK részszámlázási lehetőséget a fentiek szerint biztosít. AK előleget nem biztosít. 
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány 
érvényes. 
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a késedelmesen teljesített Eseti 
megrendelés nettó ellenértéke, mértéke óránként az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva 1 % / óra, de legfeljebb az 
eseti megrendelésben foglalt érték 20 %-a. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett (az adott Eseti 
megrendelésben szereplő) szolgáltatás ellenértékének 10 %-a. 
 
A szerződés nyertes ajánlattevő(k) (szerződést teljesítő szolgáltató(k)) általi 10 alkalommal történő olyan megszegése esetén, amely 
szerződésszegésért nyertes ajánlattevő(k) felelős(ek), a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az 
esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés még nem teljesített (le nem hívott 
keretösszegének) 20 %-a. 
 
Megrendelő jogosult vállalkozóval szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni. 
 
Tov. információk a KD műszaki leírás és szerződéstervezet vonatkozó fejezeteiben.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett összességében minimum 8 felvételi napra, felvételi naponként minimum 105 
fő Televíziós műsorok felvételéhez közreműködő személyek szervezésére, biztosítására vonatkozó) referenciával (referenciákkal). 
[Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a 
tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.07.18 10:00

HU

30

2022.07.18 12:00

https://ekr.gov.hu
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1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Kft. látja el. Az EKR használatával 
kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen. 
Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra. 
 
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el (a ’Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési 
dokumentumok’ menüpont alatt), Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)  

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: Igen

2023. július

Nem

Igen

Igen

Igen

500.000,- HUF

1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár

11794008-20541884-00000000

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: befizetés
/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető 
kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan 
nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául 
szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a 
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A. § (2)]
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.04

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus 
formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell 
benyújtani)  
 
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
a.        felolvasólapot az összesített ajánlati árral (Összesített ajánlati ár (nettó HUF)) 
b.        az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (árrészletező táblázatot) (a KD részét képező műszaki leírásban 
foglaltak szerint). Az árazott ártáblázatot szerkeszthető formátumban is szükséges az ajánlathoz csatolni, a Műszaki leírás mellékletét 
képező excel táblázat szerint! 
c.        a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapokat) 
d.        közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]  
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a 
más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre 
bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)  
e.        AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást  
f.        cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, 
változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat 
g.        AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre (azaz legkésőbb a szerződéskötésig) történő rendelkezésre bocsátásáról 
azzal, hogy AT-nek legkésőbb a szerződéskötésre min. 1 Millió Ft/káresemény és 15 Millió Ft/év értékhatárra kötött, Televíziós 
műsorok felvételéhez közreműködő személyek szervezésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására irányuló felelősségbiztosítási 
szerződéssel kell rendelkeznie (kötvény, biztosítás fennállásának igazolása a szerződés melléklete, szerződéskötési feltétel) 
h.        Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolásául szolgáló iratot a jelen felhívás VI.3.2) pontjában  részletezettek 
szerint. 
i.        Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében EKR űrlapot 
j.        Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról EKR űrlapot 
k.        Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában EKR űrlapot 
l.        Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról EKR űrlapot, valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
m.        Nyilatkozat üzleti titokról EKR űrlapot 
o. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumetumokban előírt egyéb dokumentumok. 
5) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését 
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.  
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint  
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]  
9) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK 
igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszköz és szolgáltatás felel 
meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése 
szolgálja [Kbt. 76. § (5)] 
10) Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó 
11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, 
valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 
12) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2. P/1. és III.1.3) M/1 
pontja. 
13) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a hiánypótlás lehetőségét.  
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