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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:20617/2022  EHR azonosító:
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

44521120-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

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/EKR001444922022/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/EKR001444922022/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

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egyéb tevékenység:

Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

MTVA elektronikus beléptető rendszer bővítése

EKR001444922022

Árubeszerzés

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés kötése az MTVA elektronikus beléptető rendszer bővítése tárgyban 
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

51100000-3

45340000-2

44521120-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

MTVA elektronikus beléptető rendszer bővítése

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

MTVA Zrt. Gyártóbázis beléptetőrendszer bővítés

Az MTVA Gyártóbázis, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti telephelyén működő, az ASSA ABLOY Opening Solutions 
Hungary Kft. által fejlesztett és gyártott beléptető rendszer működik.

Az MTVA infrastrukturális fejlesztési igénye miatt szükségessé vált a meglévő SEAWING beléptető rendszer meglévő vezetékes 
belépési pontjainak áthelyezése, bővítése, valamint az A, B, C Irodaépületek helyiségeiben vezeték nélküli belépési pontok kialakítása.

A beruházás keretében megvalósuló infrastruktúra leírása:

Az A, B, C Irodaépületek helyiségeiben vezeték-nélküli belépési pontok (APERIO H100) kialakítása és meglévő SIS szoftver 
integrációja

A meglévő beléptető rendszer SIS szoftveréhez, erre a célra kialakított Vezeték nélküli hálózaton kommunikáló ASSA ABLOY által 
fejlesztett Aperio H100 vezeték nélküli eszközök kerülnek integrálásra. 
Az egyes zárakat úgynevezett HUB-ok fogják össze, melyek Ethernet interfészen, vezetéken keresztül kapcsolódnak,- szükségszerűen 
switch-ek közbeiktatásával- a vezérlő egységhez és a SIS szoftverhez. 
Az épületekbe tervezett beléptetési pontokat egy SQL adatbázis szerver program fogja össze. Az adatbázis és a vezérlők között egy 
SiSCom szoftver teremt kapcsolatot. Az SQL adatbázisban tárolt adatokat, státusz állapotokat, -mely alapján a rendszer működik-, 
pedig maga a SiS kliensprogram állítja be és használja. 
A megrendelő igényeknek megfelelően betervezésre kerültek az egyes pontokon az Aperio vezeték nélküli zárjai. Minden zárhoz 
tartozik egy HUB, mellyel a kommunikációt fogja végezni az eszköz. Egy HUB által kezelt zár mennyiségét -a műszaki lehetőségeken 
kívül- az építészeti és egyéb környezeti feltételek határozták meg. A HUB-ok a szinteken lévő, fali rack szekrénybe elhelyezésre kerülő 
PoE switch-ekre csatlakoznak, figyelembe véve a biztonsággal megengedhető két aktív eszköz közötti maximális 90m távolságot. A 
rack szekrények PoE switch-ei hálózatba kötve kapcsolódnak a szinti switch-ekre, melyre az SC 1000 -es központi vezérlő is. A 
vezérlők fizikai kapcsolatát az kommunikációs szerverrel a megrendelő biztosítja. 

Megvalósításra tervezett APERIO H100 mennyiségi (belépési pontokra vonatkozó) adatai:
•        A épület földszint, 1., 2., 3., 4. emeleten összesen 380 db
•        B épület földszint, félemelet, emelet összesen 66 db
•        C épület földszint, félemelet, 1., 2. emelet összesen: 124 db

A rendszerben 570 db APERIO H100 eszköz és a működéshez szükséges, valamint gyártó által javasolt műszaki berendezésekből álló 
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70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

megoldás kerül megvalósításra

Meglévő beléptető rendszer IT környezetének átalakításával egy új szerver is beszerzésre kerül virtuális környezetben kialakított 
redundanciával

Virtuális szerverkörnyezetet biztosító szerver konfiguráció

•        Dell PowerEdge R540 rack szerver 2U
•        Intel Ten-Core Xeon Silver 4210R  
•        64 GB DDR4_RDIMM 
•        3x 600GB HDD (RAID-5)
•        Redundant PowerSupply (2x750W)
•        3 év helyszíni garancia
•        MS Windows Server 2019 Standard Edition for 16 Cores
•        MS SQL Server 2019 Standard Edition
•        SQL Server 2019 – 20 User CAL

G és H épületben új vezetékes belépési pontok kialakítása

A G épületben korábban működött beléptető rendszer, amely az új beléptető rendszer kialakításakor nem került lecserélésre. Az 
épületbe történő belépés ellenőrzése jelenleg nem megoldott. Az épület belépési pontjainak ellenőrzése és felügyelete miatt 
szükséges a bejáratok védelme.
Az épületben lévő 6 db belépési pontra kerül elhelyezésre vezetékes belépési pont kétoldalú olvastatással. és 2 db belépési ponra 
egyoldalú olvastatással.

A H épületben 1 db belépési pontra (Archívum belső tér ajtó) 2 oldalú olvastatás, modul és vezérlő     telepítéssel.

Montírozó helyiségek vezetékes belépési pontok megszűntetése és áttelepítése a stúdiók speciális kialakítású ajtóira

Az A, C épületekben korábban telepítésre került 12 db montírozó helyiségre vezetékes belépési pont, amelyek az új műszaki 
koncepcióval kiválthatóak. Az itt felhasznált modulok és kártyaolvasók a B épület speciális kialakítású stúdió ajtóira kerülnek 
áthelyezésre. Ajánlattevő feladata a leszerelt 6 db modul,  12 db kártyaolvasók helyének visszajavítása (gipszkarton javítás és 
esetleges glettelés, megadott színű festékkel festés), amelyet a munkadíjban szerepeltetni kell.

Az áthelyezéskor a stúdió ajtókra tartómágnes kerül felszerelésre, amelyek nyitását egyoldalon elhelyezett (leszerelt) kártyaolvasók 
biztosítják, a másik oldalon nyitógomb és vésznyitógomb.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, ill. az egyenértékű termékekre vonatkozó ajánlat 
esetén az egyenértékűség igazolásának a Korm.r.-ben előírt igazolási módjára.

Tekintettel arra, hogy egy egységes meglévő beléptető rendszer bővítése a beszerzés tárgya a gazdasági és műszaki észszerűséggel 
nem összeegyeztethető a részekre történő ajánlattétel biztosítása.

További részletes feladatmeghatározás a műszaki leírásban és a KD-ban foglaltak szerint. 

Igen

Igen

2. Az M2) b.) pont szerinti első szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-
max. 36 hónap)

5

3. Az M2) b.) pont szerinti második szakember szakmai többlettapasztalata (min. 
0-max. 36 hónap)

5

4. Az ajánlattevő az előírt minimum 12 hónapon felül hány hónap többletjótállást 
vállal? (min. 0- max. 24 hónap)

10

5. Az ajánlattevő az előírt 90 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt 
vállal? – (minimum 0 – maximum 10 nap)

10

Nem

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

1. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
A teljesítési határidő naptári napokban értendő és magában foglalja az 5 napos próbaüzemet is. AK felhívja a figyelmet a kapcsolódó 
értékelési részszempontra, miszerint a megadottnál rövidebb teljesítési határidő is vállalható.

2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám valamennyi értékelési 
részszempont tekintetében: 0-10 pont. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemeket az értékarányosítás (1. számú „Ár” értékelési 
részszempont: fordított arányosítás, a többi minőségi értékelési részszempont: egyenes arányosítás) módszere szerint értékeli. 
Részletek a KD-ban.

3. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén AK a hiánypótlás lehetőségét nem 
korlátozza. 

4. AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]

5. Faksz: dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116.

6.        A jelen eljárással kapcsolatban lefolytatott előzetes piaci konzultáció elérhetősége: www.ekr.gov.hu (EKR001405842022)

7. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

8. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.

9. Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

10. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Nem

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR001444922022

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes 
igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és 
(7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell 
igazolnia, ennek során:
— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet 
II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem 
állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles kitölteni. Ha 
az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az 
érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is ki kell tölteni. A közös 
ajánlattevők és a kapacitást nyújtó szervezet képviseletében az elektronikus formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő nyújtja be.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

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.

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

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi határidő lejártának napján nem szerepel a 2005. évi CXXXIII. törvény 8. 
§ (1) bekezdése szerinti rendőrségi nyilvántartásban a biztonságtechnikai rendszerek üzembe helyezésére jogosultként.

Igazolás mód:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes 
igazolására.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének és az alábbiaknak megfelelően kell igazolnia, hogy 
megfelel az előírt alkalmassági követelménynek:

SZ.1. A 2005. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti rendőrségi nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum 
másolatának benyújtásával.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek
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M1-M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1.-M/3. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmények 
előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének és az alábbiaknak megfelelően kell igazolnia, hogy 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek:

M/1. Az Ajánlattevőnek az M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesülését a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) bek. 
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) 
szerződésszerűen teljesített és az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett 
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciái tekintetében – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1a) 
bekezdésben, 22. § (1) bekezdésében foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő 
nyilatkozatával kell igazolnia.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak), illetve az ajánlattevő referencianyilatkozatának 
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és 
elérhetőségét, az alkalmassági feltétel tekintetében releváns mennyiségi adatokat, a teljesítés idejét (teljesítés kezdésének és 
befejezésének időpontja év/hónap/nap formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az 
alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját 
megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül 
számított) 100 000 000,-Ft, a közbeszerzés tárgyából (beléptető rendszer értékesítéséből és/vagy üzembe helyezéséből ) 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.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének és az alábbiaknak megfelelően kell igazolnia, hogy 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek:

Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható:

P1) az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (beléptető rendszer értékesítéséből és/vagy üzembe helyezéséből 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 
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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Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból

M/1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított hat évben (72 hónapban) megkezdett és 
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített összesen 
legalább 4 különálló épületben összessen legalább 400 db belépési pontot tartalmazó beléptető rendszer(ek) értékesítésére és üzembe 
helyezésére vonatkozó egy vagy több referenciával. [Kbt. 65. § (1) b), Kr.21.§(1)a)]; 

M/2 ha nem von be a teljesítésbe:
a)        1 fő biztonságtechnikai rendszerek szerelésében és/vagy üzembe helyezésében legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkező 
szakembert, aki rendelkezik Aperio rendszer szerelésére és/vagy üzembe helyezésére feljogosító ASSA ABLOY képzettséggel
b)        2 fő olyan a 2005. évi CXXXIII. törvény 6. §-a szerinti igazolvánnyal rendelkező szakembert, aki biztonságtechnikai rendszerek 
szerelésében és/vagy üzembe helyezésében legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;

A fent meghatározott szakemberek meglétére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében 
Ajánlatkérő elfogadja a szakemberek személye közötti átfedéseket is, amennyiben egy  szakember több alkalmassági követelménynek 
is megfelel azzal, hogy a teljesítés során legalább 2 fő szakembert be kell vonni. [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
21. § (1) b)]

M3) nem rendelkezik olyan elektronikus munkalap és hibabejelentő rendszerrel, amely megfelel az alábbi funkcionális 
követelményeknek:
·        feladat szervezés (időpont és határidő monitoring)
·        felhasznált anyag és eszköz kimutatás
·        feladatot elvégző(k) beazonosíthatósága és elvégzett feladat status követése
·        bejelentések egyszerű rögzítése, feladat generálás és delegálás
·        ügyfél felület bejelentések, munkalapok kezelése
·        munkalapok aláírási lehetősége nyomtatás nélkül

A fentiekben megjelölt M/1-M/3”. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek 
megfelelően ellenőrizheti.

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr.1.§ (7)]. A fentiekben megjelölt 
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (1) bek. b) pontja alapján az M/2. pont szerinti műszaki-alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük illetve 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M/2. pont tekintetében az ajánlatához csatolnia kell:
- végzettséget illetve képzettséget igazoló okirat másolata [M.2.a) pontja szerinti szakember tekintetében],
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen [M.2.a) és b) pontja szerinti szakemberek tekintetében],
- 2005. évi CXXXIII. törvény 6. §-a szerinti igazolvány másolata [M.2.b) pontja szerinti szakemberek tekintetében]
- saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolata [M.2.a) és b) pontja szerinti szakemberek 
tekintetében]. 

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap
/nap pontossággal kell megadni. Az ajánlatkérő 1 hónapnak 30 napos szakmai tapasztalatot tekint. Az időben párhuzamos gyakorlati 
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a 
teljesítésbe bevonni.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR-ben található „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” űrlap használatával is be kell 
mutatni a szakembereket – megjelölve az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági 
követelmény megnevezését.

M/3 Az ajánlattevőnek az M/3. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a teljesítéshez 
rendelkezésre műszaki-technikai felszereltség (elektronikus munkalap és hibabejelentő rendszer) olyan leírásának benyújtásával kell 
igazolnia, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható. [Kr.21.§ (1) c) pont]

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) 
bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Továbbá felhívjuk a 
figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
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Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból 
kerül finanszírozásra
Teljesítés igazolása a szerződéstervezetben foglaltak szerint
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint
Ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - 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 [Kbt. 27/A. §].

AK az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el azzal, hogy AK előleget és részszámlázási lehetőséget biztosít. 
AK 10% előleget biztosít, amely az első részszámlából és a végszámlából kerül levonásra 50-50% arányban.
Első részszámla benyújtása a leszállított eszközök átadás-átvételét követően, a végszámla benyújtása a sikeres és eredményes 
próbaüzem lezárását követően kiállított teljesítési igazolás  tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti 
behajtási költségátalány érvényesek.

A kifizetési szabályok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződést megerősítő kötelezettségek: 
A késedelmi/hibás teljesítési kötbér alapja a késedelemmel/hibás teljesítéssel érintett eszköz(ök)/szolgáltatás(ok) – általános forgalmi 
adó nélkül számított – ellenértéke, mértéke minden megkezdett késedelmes/hibás teljesítéssel érintett nap után a kötbéralap 1 %-a, 
de legfeljebb a kötbéralap 10 %-a. Kötbérmaximum elérése esetén felmondási/elállási jog illeti meg Megrendelőt.
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap 20%-a. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel 
meg. [Kbt. 65. § (6)]. 

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, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - 
szerződésben, előszerződésben 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)]

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR001444922022

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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 becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2022.11.02 10:00

HU

2022.11.02 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.
o        Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a 
gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).
o        Az ajánlatot (nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az 
EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott azokat az űrlap használata mellett kell benyújtani). Az EKR használatához a Korm. rendelet 
szerinti regisztráció szükséges. 
2.        AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi 
lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 
3.        Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k 
műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását a III.1.1., III.1.2. és III.1.3) pontban foglaltak szerint.
4.        AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege : 2 500 000.- HUF, amelyet az ajánlattételi 
határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§
(5)]A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., PénztárAK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-
00000000,
Rendelkezésre bocsátás igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása (egyértelműen – EKR számot is megjelölve) 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)]
5.        AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.
6.        Az ajánlatban csatolni kell:
-        felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket,
-        az excel ártáblázatot kitöltve szakmai ajánlatként azzal, hogy az ártáblázat tétel megnevezéseihez hozzáírni (egyenértékű 
termék megajánlásának kivételével), mennyiségein módosítani egyáltalán nem lehet. Árazatlan tétel indokolatlanul nem maradhat,
-        ha és amennyiben ajánlattevő nem a KD-ben meghatározott referenciatípusú termékeket ajánlja meg, úgy az ajánlathoz csatolni 
kell továbbá az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat (pl. műszaki leírást, gyártói adatlapot)
-        EEKD-t (EKR űrlap fromájában),
-        a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7)  és 67.§ (4) bekezdések szerinti EKR űrlapokat (figyelemmel a Kbt.65.§ (12) bek-
re),
-        A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely megfelel a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak
-        Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében” EKR űrlapot (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható),
-        Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja ” EKR űrlapot (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható),,,Nyilatkozat 
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot,
-        ,,Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot + adott esetben indokoklás,
-        SZ/1-SZ/2., P/1. és M/1-M/3. számú alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok (AT választása szerint már 
az ajánlatban is csatolható)
-        közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást (figyelemmel a Kbt.35.§ (2) és (6) bek-re). Az 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),
-        AT (kapacitás nyújtó) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedési országának joga szerint tekintetében nincsen aláírási 

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:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§ bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg. [424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 15. § (2)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Nem

Nem

Igen

Igen
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

címpéldány/aláírási minta  elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta csatolása is)., A 
meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazott 
aláírását is
-        Amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: AT/kapacitást nyújtó cégkivonatát vagy annak 
elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
-        ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló okiratot
7.        AK előírja, hogy a (közös) ajánlattevőnek vagy amennyiben a (közös) ajánlattevő a megajánlott biztonságtechnikai rendszer 
üzembe helyezésére alvállalkozót von be, akkor az e feladatokra bevont alvállalkozónak is rendelkeznie kell a 92/2010. (III. 31.) Korm. 
rendelet alapján kiállított, érvényes ipar biztonsági ellenőrzés szakvéleménnyel, vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal, melye(ke)t 
az ajánlatban csatolni kell.
8.        AK előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kellASSA ABLOY Gold partneri 
minősítéssel és gyártói support támogatással. Erre tekintettel az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a 
szerződéskötéskor rendelkezni fog ASSA ABLOY Gold partneri minősítéssel és gyártói support támogatással, melynek meglétét 
legkésőbb a szerződéskötésig igazolnia kell a nyertes ajánlattevőnek. Az igazolás legkésőbb szerződéskötésig történő elmaradását AK 
a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és jogosulttá válik – amennyiben ilyet az összegezésben megjelölt – a második 
helyezett ajánlattevővel való szerződéskötésre.

Folytatás a VI.4.3. pontban.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3. pont folytatása:
9. AK előírja, hogy a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az általa végzett, a szerződés tárgya szerinti 
tevékenységi körre kiterjedő, legalább káreseményenként 5 millió Ft és évente legalább 50 millió Ft értékhatárra kötött 
felelősségbiztosítási szerződéssel. A biztosítás az AK-re, az AT-re, az AT alvállalkozóira, az AT engedélyével az épületekbe belépő 
személyekre, az épületekben található vagyontárgyakra, illetve az épületek környezetében található harmadik személyekre és 
vagyontárgyakra terjed ki. A fenti biztosítás által nem fedezett bármely kárt az AT köteles megtéríteni. Erre tekintettel az ajánlatban 
az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni fog a fenti feltételeknek megfelel felelősségbiztosítással, 
melynek meglétét legkésőbb a szerződéskötésig igazolnia kell a nyertes ajánlattevőnek. Az igazolás legkésőbb szerződéskötésig 
történő elmaradását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és jogosulttá válik – amennyiben ilyet az összegezésben 
megjelölt – a második helyezett ajánlattevővel való szerződéskötésre.
10. AK előírja, hogy a nyertes At-nek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a  kapcsolattartáshoz szükséges napi 7/24 
órában elérhető telefonszámal és e-mail címmel. Erre tekintettel az ajánlatban az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a 
szerződéskötéskor rendelkezni fog a  kapcsolattartáshoz szükséges napi 7/24 órában elérhető telefonszámal és e-mail címmel, 
melynek meglétét legkésőbb a szerződéskötésig igazolnia kell a nyertes AT-nek. Az igazolás legkésőbb szerződéskötésig történő 
elmaradását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és jogosulttá válik – amennyiben ilyet az összegezésben megjelölt – a 
második helyezett AT-vel való szerződéskötésre.
11. AK előírja, hogy a nyertes AT-neknek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a telepítendő berendezések típusának 
megfelelő tesztelő és ellenőrző eszközökkel. Erre tekintettel az ajánlatban az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a 
szerződéskötéskor rendelkezni fog a telepítendő berendezések típusának megfelelő tesztelő és ellenőrző eszközökkel, melynek 
meglétét legkésőbb a szerződéskötésig igazolnia kell a nyertes AT-nek. Az igazolás legkésőbb szerződéskötésig történő elmaradását 
AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és jogosulttá válik – amennyiben ilyet az összegezésben megjelölt – a második 
helyezett ajánlattevővel való szerződéskötésre.
12. AK előírja, hogy a nyertes AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott vezetéknélküli és vezetékes belépési 
pontok az AK által használt és tulajdonában lévő SIS rendszerben menedzselhetőek, és a jelenleg működő adatbázisban kerülnek 
letárolásra a keletkező rendszeradatok. 
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.09.27

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

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

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Az IV.2.6. pontban feltüntetett időtartam alatt 30 naptári nap értendő.
15. Az AT-nek/a közös AT-k képviseletében eljárni jogosult képviselőnek a közös AT nevében és képviseletében az ajánlatban 
nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU 
rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti 
tilalom vonatkozásában.
16.        Az ajánlatkérő előírja, hogy a II.2.5) pontban előírt, az M.2. b) pont szerinti első és második szakember többlettapasztalatára 
vonatkozó minőségi értékelési szempontok tekintetében ajánlattevői nyilatkozat formájában a felolvasólappal összhangban lévő 
szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlat részeként. A szakmai ajánlatban meg kell nevezni a vonatkozó minőségi értékelési 
szempontok tekintetében figyelembe veendő szakembereket és úgy kell bemutatni a szakemberek releváns szakmai tapasztalatát, 
hogy azok összhangban legyenek a felolvasólapon tett vállalásokkal. 
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