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HU-Hódmezővásárhely: Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások
2010/S 72-108180
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
6800 Hódmezővásárhely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax +36 62530132
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent
említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei és egyéb gazdálkodó szervei
épületeinek karbantartási feladatainak elvégzése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 1
A teljesítés helye Hódmezővásárhely.
NUTS-kód HU333
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei és egyéb
gazdálkodó szervei épületeinek és berendezéseinek rendszeres, folyamatos és tervszerű megelőző
műszaki karbantartási és hibajavítási feladatainak elvégzése a dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
50700000, 50710000, 50720000, 50712000, 50800000, 50850000
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei és egyéb gazdálkodó szervezetei
épületeinek és berendezéseinek rendszeres, folyamatos és tervszerű megelőző műszaki karbantartási és
hibajavítási feladatainak elvégzése 388 500 m² + 10 % összterületen.
II.2.2) Vételi jog (opció)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 15.6.2010.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmes teljesítés és meghiúsulás esetére kötbér kerül meghatározásra a dokumentációban
részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítése havonta, az igazolt teljesítést követően utólag
benyújtott számla ellenében, a teljesítéstől számított 30 napon belül banki átutalással történik.
Kbt. 305. § (3) szerint. Ajánlatkérő előleget nem folyósít. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezéseire, a számlakifizetések feltételeként
meghatározott adóigazolások beszerzésével kapcsolatban.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban
nem lehet sem részvételre jelentkező, sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet, akinek estében a
Kbt. 60. § (1) bekezdés a-h) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet sem
részvételre jelentkező, sem a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a-c)
pontjában és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglaltak vonatkoznak, továbbá nem lehet részvételre jelentkező
és alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó szervezet akire a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontja vonatkozik.
Jogi helyzet (kizáró okok) megkövetelt igazolási mód: A fenti kizáró okok tekintetében, a részvételre
jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és
az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 136. § (3) szerint kell a kizáró okok hiányát igazolnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó tekintetében:
P/1. Valamennyi számlavezető pénzintézettől származó - a benyújtást megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű - (eredeti vagy hiteles másolat) nyilatkozat az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az
alábbi tartalommal:
a. pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám
b. mióta vezeti bankszámláját,
c. bankszámláján és azok alszámláján a kiállítást megelőző 12 hónap során volt-e 30 napot meghaladó
sorban állás,
d. fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e.
P/2. A számviteli jogszabályoknak megfelelően (cégjegyzésre jogosult személy által hitelesített)
összeállított utolsó 3 lezárt pénzügyi évre (2006-2008) vonatkozó beszámolók (kiegészítő melléklettel és
adott esetben könyvvizsgálói záradékkal együtt) eredeti vagy hitelesített másolatai, ha a letelepedés szerinti

ország joga előírja a közzétételt.Cégszerű nyilatkozat az utolsó 3 lezárt pénzügyi év (2006-2008) mérleg
szerinti eredményéről, ha a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a számviteli beszámoló
közzétételét.
P/3. A részvételi határidőt megelőző utolsó 3 naptári évből (2007, 2008, 2009) származó, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti (üzemeltetés) forgalmáról (nettó árbevételről) szóló nyilatkozat.
P/4. Felelősségbiztosítási kötvény eredeti vagy hitelesített másolatának benyújtása.
A fenti pontok szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat egyszerű másolati formában kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az a részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó.
P/1. Aki bármely számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) tartalma szerint - bármely
számláján vagy alszámláján nem tesz határidőre eleget fizetési kötelezettségének és számláján a vizsgált
időszakban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P/2. Akinek az elmúlt 3 lezárt gazdasági évben mérleg szerinti eredménye bármelyik év során negatív volt.
P/3. Akinek 2007, 2008, 2009 években a közbeszerzés tárgyából (műszaki karbantartás és hibajavítás)
származó nettó árbevétele (számtani) átlagban nem haladta meg a nettó 60 000 000 HUF-ot.
P/4. Aki nem rendelkezik minimum évi 50 000 000 HUF értékű érvényes felelősségbiztosítással.
Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a P/1, P/2, P/3 feltételeknek külön-külön, a P/4 feltételnek együttesen kell, hogy
megfeleljenenek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett
alvállalkozója csatolja:
M/1.ISO 9001:2000, ISO 27001:2006, ISO 14001:2005 és OHSAS 18001:1999 (vagy ezel egyenértékű) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított - minőségbiztosítási rendszere
tanúsítványának másolatát, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási követelmények megvalósítása
érdekében tett intézkedéseinek (minőségbiztosítási terv) részletes leírását.
M/2. Az előző legfeljebb 3 év (2007, 2008, 2009) - jelen közbeszerzés tárgyával megegyező referenciáinak
cégszerű nyilatkozatban történő ismertetésével (legalább a szerződést kötő másik fél nevének és
elérhetőségének megnevezésével, a szerződés tárgyának és az üzemelétetett terület nagyságának, a
teljesítés idejének, a szerződés időtartamának, illetve az ellenszolgáltatás összegének vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adatnak a megadásával. A megadott szolgáltatások teljesítését a Kbt.
68. § (1) bekezdés a.) és b.) pontjának megfelelően egyszerű másolatú referencialevél vagy nyilatkozat
csatolásával kell igazolni, melyben minimálisan ki kell emelni a teljesítést végző cég megnevezését,
szerepét a teljesítésben, a szerződés pontos tárgyát és az üzemeltetett terület nagyságát, a szerződés
időtartamát és értékét, illetve a megrendelő (vagy referencianyilatkozat esetén a részvételre jelentkező)
egyértelmű nyilatkozatát a teljesítés szerződésszerűségéről.
M/3. Kbt. 67 § (3) bek. d) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését,
képzettségük ismertetését akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával akik a
minőségellenőrzéséret felelősek.
M/4. A Kbt. 67 § (3) bek. e) pontja alapján ajánlattevő ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltséget, különösen kitérve az alkalmazni kívánt
gépjárművek bemutatására (forgalmi engedélyének és környzetvédelmi igazolólapja másolatának
benyújtásával), valamint az on-line rendszer részletes leírására.
A fenti pontok szerinti nyilatkozatokat egyszerű másolati formában kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A szerződés teljesítésére alkalmatlan a részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója:
M/1. Nem rendelkezik - a beszerzés tárgyát képező tevékenységre (üzemeltetés) vonatkozó - ISO
9001:2000, ISO 27001:2006, ISO 14001:2005 és OHSAS 18001:1999 minőségbiztosítási rendszerrel,(vagy
ezzel egyenértékű minőségbiztosítási követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedésekkel).
M/2.A részvételre jelentkezést megelőző legfeljebb 3 évben (2007, 2008, 2009) nem rendelkezik
mindösszesen legalább 2 db, a közbeszerzés tárgyával megegyező (műszaki karbantartási és hibajavítási
tevékenység) elvégzésére vonatkozó tárgyú, évente összesen legalább nettó 60 000 000 HUF értékű,
minimum 35 000 m2 szintterületű épületben végzett, 1 éves időtartamú, a megrendelő részéről a
szerződésszerű teljesítést visszaigazoló referenciával. (Azonos ügyfélnél teljesített több éves, folyamatos
szerződést ajánlatkérő egy referenciának tekint. Azonos ügyfélnél kötött különböző, legalább 1 éves
időtartamú szerződések külön referenciának számítanak.).
M/3. Amely nem rendelkezik a teljesítéshez az alábbi képesítéssel és szakmai (végzettségének megfelelő)
gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:
— karbantartási vezető (aki a minőségbiztosításért is felel, legalább 1 fő): legalább középfokú végzettség, 3
éves szakmai gyakorlat,
— lakatos (legalább 1 fő): legalább szakmunkás bizonyítvánnyal,
— villanyszerelő (legalább 1 fő): legalább szakmunkás bizonyítvánnyal,

— vezeték és csőhálózat-szerelő (legalább 1 fő): legalább szakmunkás bizonyítvánnyal,
— épületasztalos (legalább 1 fő): legalább szakmunkás bizonyítvánnyal.
M/4. Amely nem rendelkezik:
— min. 2 db legalább 1 tonna teherbírású, érvényes környezetvédelmi igazolólappal és érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkező tehergépkocsival.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők,illetve a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt albvállalkozók alkalmasságát a fenti pontokban együttesen
vizsgálja.
III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét?
Igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő a karbantartási feladatokat ellátó szolgáltatóval a
szerződést fel kellett mondja. A jelenlegi szolgáltató a feladatot 28.2.2010-ig látja el, így indokolt a lehető
legrövidebb időn belül új szolgáltatóval szerződést kötni.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Átalánydíj havi összege (HUF/hó). Súlyszám 80
2. Ártartás hosszát követően az éves árindexálás mértéke (tárgyévet megelőző évi KSH fogyasztói
árindex). Súlyszám 10
3. Ártartás mértéke hónapokban (hó). Súlyszám 5
4. Fizetési határidő (HUF/hónap). Súlyszám 5
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 23.4.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A bruttó 100 000 HUF-os vételárat ajánlatkérő
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-21806849 számú számlájára történő átutalással vagy
befizetéssel, illetve az ajánlatkérő az I.1) pontban megadott címén, házipénztárba történő befizetéssel
(hétfőtől-péntekig 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óráig) tudja kiegyenlíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
23.4.2010 - 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
30.4.2010
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10.5.2010 - 10:00
Hely MAGYARORSZÁG Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., emelet 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerintiek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Nem
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A díj megfizetésének hitelt
érdemlő igazolása (számla, banki igazolás, kivonat)után az ajánlattételi dokumentáció személyesen
átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal I. em. 24. számú
irodájában, munkanapokon (előre egyeztetett időpontban) 9:00-12:00, illetve az ajánlattételi határidő napján
9:00-10:00 óra között, valamint a Kbt. 102. § (3) bekezdése szerint. Közös ajánlattevőknél elegendő a
dokumentáció egyszeri megvásárlása.
2. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (l) bekezdés a) és b) pontjára, amelyet adott
esetben nemleges tartalommal is meg kell adni.
3. A részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 23.4.2010 (10:00). Helye: Hódmezővásárhely MJV
Polgármesteri Hivatal I. em. 24. számú irodájában). A bontáson a Kbt. 110. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
4. A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult
képviselőinek cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006.
évi V. törvény (Ctv.) 9. §¬a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalóik esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
eredeti vagy hiteles másolati példányát kell csatolni.
5. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők
által kötött megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra, a feladat- és
hatáskörök megosztására vonatkozó, valamennyi jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű
nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
6. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt
igazolások, dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását írja elő, kivéve, ahol a
felhívásban vagy a dokumentációban ettől eltérően rendelkezett.
8. A jelentkezést 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással és a
cégjegyzésre jogosult kézjegyével, valamint a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával
ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt
borítékban kell benyújtani. A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie,
melyre vonatkozó egyezőségi utalást a másolati példányok fedőlapján fel kell tüntetni.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét Kbt. 83. § alapján biztosítja
10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezésben szereplő okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező a 24/1986. (VI.26.)
MT rendelet, valamint a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag az
idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítást vizsgálja. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló
esetén az ajánlatkérő, szöveghű, cégszerű aláírással hitelesített fordítást is elfogad.
12. A részvételi jelentkezések elbírálása során, a jelentkezésben megadott pénzügyi adat bármely külföldi
fizetőeszközről forintra történő átváltása a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB által
megadott deviza árfolyamon történik.
13. A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: 30.4.2010 (10:00). Helye:
Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal I. em. 24. számú irodájában.
14. Az ajánlatkérő valamennyi érvényes jelentkezést benyújtó és alkalmasnak minősített jelentkezőt
ajánlattételre kér fel és küld számukra ajánlattételi felhívást. A részvételi szakaszban ajánlat nem tehető.
15. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-10. A részszempontonként
legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontot kapja, az azt követő ajánlatok az arányosság módszerével
megállapított pontszámokat kapnak. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek.
16. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén - amennyiben az
eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta - a következő
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
17. Részvételre jelentkezőnek az részvételi határidő napján szerepelnie kell a Nemzetbiztonsági Hivatal

által vezetett névjegyzékben, ez az érvényes ajánlattétel feltétele. A fentiek igazolására az csatolnia kell a
Nemzetbiztonsági Hivatal által a részvételi határidőt megelőző legfeljebb egy évben kiállított igazolásának
másolatát arról, hogy az ajánlattevő a fenti irányadó névjegyzékbe felvételt nyert vagy meglévő vonatkozó
tanúsítványát meghosszabbították (mindkét esetben a tanúsítvány érvényességének a részvételi határidő
napján fenn kell állnia) Ajánlatkérő csak az előírt feltételt hitelt érdemlően igazoló, az NBH által kiállított
igazolást vagy tanúsítást fogadja el érvényes igazolási módként. Az igazolás hiányában, vagy ha a
részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártakor nem szerepel a fenti NBH névjegyzékben, akkor az
ajánlat érvénytelen.
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