Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

EKRSZ_
86646446

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1125

Ország:

Magyarország

Szarvas Gábor Út 58-60

Egyéb cím adatok:

Lázár

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

lazar.alpar@maltai.hu

Telefon:

Alpár
+36 13914700

Fax:

+36 13914728

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.maltai.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Szász és Markovics Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
10245523

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1115

Ország:

Dr.

Kapcsolattartó személy:

Markovics

iroda@szaszesmarkovics.hu

Telefon:

Barbara
+36 12745751

Fax:

+36 12745751

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szaszesmarkovics.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)(3) bekezdés]

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Magyarország

Bartók Béla Út 152.

Egyéb cím adatok:

E-mail:

HU110

NUTS-kód:

Szociális védelem

Nem
Nem
Nem

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
80320000-3

Elsősegélynyújtó képzés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Komplex elsősegélynyújtási alapismeretek képzése csoportok részére: 1.1. képzések száma: 24 db 1.2. résztvevők száma
képzésenként: 30 fő 1.3. képzések időtartama: 12-14 óra, melyből elvárt gyakorlati órák száma legalább 8 óra 2. rész: Komplex
elsősegélynyújtási alapismeretek képzése képzők részére: 2.1. képzések száma: 4 db 2.2. résztvevők száma képzésenként: 24 fő
2.3. képzés időtartam: 19-21 óra, melyből elvárt gyakorlati órák száma legalább 12 óra, mely tartalmazza az oktatástechnikai
gyakorlatokat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2020.12.31.

Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Komplex elsősegélynyújtási alapism. csoportoknak

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80320000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU2 DUNÁNTÚL
HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Komplex elsősegélynyújtási alapismeretek képzése csoportok részére: 1.1. képzések száma: 24 db 1.2. résztvevők száma
képzésenként: 30 fő 1.3. képzések időtartama: 12-14 óra, melyből elvárt gyakorlati órák száma legalább 8 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Megnevezés
Költség kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár képzésenként (HUF)

100

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.07.02.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.12.1-17-2017-00007

II.2.13) További információ:
A II.2.6. pontban a becsült érték csak a mező kötelező kitöltése okán került 1 Ft-ban meghatározásra, a becsült értéket
ajánlatkérő nem kívánja a felhívásban megjeleníteni. A II.2.7. pontban a szerződés kezdő időpontja csak a mező kötelező
kitöltése okán került 2018. július 2. napjában meghatározásra, a szerződés kezdő napja a szerződéskötés napja.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Komplex elsősegélynyújtási alapism. képzőknek

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80320000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU2 DUNÁNTÚL
HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Komplex elsősegélynyújtási alapismeretek képzése képzők részére: 2.1. képzések száma: 4 db 2.2. résztvevők száma
képzésenként: 24 fő 2.3. képzés időtartam: 19-21 óra, melyből elvárt gyakorlati órák száma legalább 12 óra, mely tartalmazza az
oktatástechnikai gyakorlatokat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Megnevezés
Költség kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár képzésenként (HUF)

100

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.07.02.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2020.12.31.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.12.1-17-2017-00007

Igen

II.2.13) További információ:
A II.2.6. pontban a becsült érték csak a mező kötelező kitöltése okán került 1 Ft-ban meghatározásra, a becsült értéket
ajánlatkérő nem kívánja a felhívásban megjeleníteni. A II.2.7. pontban a szerződés kezdő időpontja csak a mező kötelező
kitöltése okán került 2018. július 2. napjában meghatározásra, a szerződés kezdő napja a szerződéskötés napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 17. § (1) bekezdés szerint
ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok
hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a VHR 321. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. - Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1
) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 64.§ és 74.§ (1) bekezdését. Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5)
bekezdése értelmében előírja, hogy az Ajánlattevőnek már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó
igazolásokat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő nem kíván alkalmassági követelményt meghatározni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
A beszerzés tárgya konkrétan meghatározott képzések lebonyolítása, a felhívásra kerülő ajánlattevő alkalmassága kétségtelen.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Átalány meghiúsulási kötbér képzésenként 150.000.- Ft
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-1.12.1-17-2017-00007 azonosítószámú projektek keretében valósul meg.
A támogatás intenzitás mértéke: 100,00000000 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.
§ (1) bekezdése szerinti havonta, a tárgyhónapot követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül,
átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt.135.
§ (6) bekezdése is irányadó. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány
érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a Közbeszerzési Dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem
Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pont
2018.06.26.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő az eljárás során egy tárgyalást tart, a tárgyalás arra irányul, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel
köthessen szerződést. Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két munkanapon
belül a tárgyaláson részt vett Ajánlattevőnek alá kell írnia, és részére egy példányt Ajánlatkérőnek át kell adni vagy két
munkanapon belül meg kell küldeni. A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy a
) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az
ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem
tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy c) az értékelés szempontjai vagy módszere
változna. Az Ajánlatkérő a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt – a végleges ajánlatok vagy a tárgyalások során az ajánlattevőtől
kért módosított ajánlat benyújtását megelőzően – az ajánlat módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más
közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról. Az első tárgyalás időpontja: IV.2.2. pontban meghatározott napon 9:00
órakor. Helye: Szász és Markovics Ügyvédi Iroda, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. X. emelet 1002-es iroda.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.06.25.

10:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.06.25.

12:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó
szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását (Kbt. 35.§ (8) bekezdés).
V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.3) További információk:
1. A Kbt. 99. § (2) bekezdése alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő tehet ajánlatot. 2. Az ajánlathoz csatolni kell különösen: - felolvasólap (Kbt. 66.§ (5) bek) elektronikus űrlapon - eredeti
nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bek-re vonatkozóan elektronikus űrlapon; - nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bek-re vonatkozóan; folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat elektronikus űrlapon. Igen válasz esetén csatolni szükséges a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. összeférhetetlenségi nyilatkozat ajánlattevő és alkalmasság igazolásában részt vevő részéről Teljes listáját a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. 3. Az ajánlattevőnek az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtania a www.ekr.gov.hu honlapon .pdf
formátumban. 4. Értékelés módszere: legalacsonyabb ár. 5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén
valamennyi ajánlattevő -,továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát,
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek
aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak
alá). Ajánlattevőnek, nevesített alvállalkozónak, valamint alkalmasság igazolásában részt vevőnek csatolnia kell a nyilvántartásba
vételét igazoló dokumentumot (pl. cégkivonat) kivéve, ha a dokumentum elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból
elérhető. 6. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a legalább
teljes bizonyító erejű okiratba foglalt, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati
példányát az ajánlat részeként csatolni. 7. Irányadó idő: A teljes felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 8. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.
73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. 9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 10. FAKSZ:
dr.Markovics Barbara 0014210.
V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

