
a) a Kbt.  21.  §  (5)  bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az 
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: 

AK02138 és AK26752 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt.  6.  § 
(1)  bekezdés  h)  pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön 
jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt.  5.  §  (1)  bekezdés  c)  pont (mindkét  AK  esetében) 

c) az ajánlatkérő  a  Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

2015.  évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend (Kbt.  113.  §  (1) 
bekezdés) szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárás 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés  HUF-ban  kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva  a 
Kbt.  18.  §-ára: 

nettó  23.561.417,-  HUF 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám: 

AK03549 

Postai cím: 

Baross  u. 63-67. 

Város: 

Budapest 

NUTS-kód: 

HU110 
Postai irányítószám: 

1082 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Dr.  Balla  Katalin 
4592123

 

Telefon:  +36 1 

E-mail: 

 

Fax: +36 1 3036696 

ballakata@jozsefvaros.hu 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  http://jozsefvaros.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL)  http://jozsefvaros.hu 

Hivatalos név: 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

Nemzeti 

azonosítószám: 

AK26752 

Postai cím: 

Népszínház utca  22. 

Város: 

Budapest 

NUTS-kód: 

HU110 
Postai irányítószám: 

1081 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 

Szabó Csaba 

Telefon: 

+36 20 3233893 

E-mail: 

szabo.csaba@jszszgyk.hu 

Fax: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  http:// info@jszszgyk.hu 

A  felhasználói oldal címe: (URL)  http:// www.jszszgyk.hu 

Lebonyolítószerv(ek) adatai 
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Hivatalos név:  ÉSZ-KER Zrt. Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Város: 
Budapest 

NUTS-kód: 
HU110 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország: 
Magyarország 

Egyéb címadatok: 

Kapcsolattartó személy: 

Bálint Gyöngyi 
Telefon:  +36 17888931 

E-mail: 
eszker@eszker.eu 

Fax: +36 17896943 

Internetcírn(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: http://jozsefvaros.hu 
A  felhasználói oldal címe: http://jozsefvaros.hu 

1.2)  Közös közbeszerzés 

A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Igen / 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Igen / NEM  

A  szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Igen / NEM  

1.3)  Az ajánlatkérő típusa 

O Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi 
hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 

CD  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

x  Regionális vagy helyi hatóság 

CD  Regionális vagy helyi 
iroda/hivatal 

O Közjogi intézmény 

o Európai intézmény/ügynökség 
vagy nemzetközi szervezet 

O Egyéb típus: 

1.4)  Fő tevékenység 

O Általános közszolgáltatások 

O Honvédelem 

O Közrend és biztonság 

O Környezetvédelem 

O Gazdasági és pénzügyek 

O Egészségügy 

O Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

x  Szociális védelem 

O Szabadidő, kultúra és vallás 

O Oktatás 

O Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

4 9 
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11.1.1)  Szerződés típusa:  0  Építési beruházás  0  Árubeszerzés  X Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.2)  Fő CPV-kódl,  2: 

85320000-8  Szociális szolgáltatások 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

 

11.1.3) A  szerződés tárgya: Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése 

  

11.1.4) A  közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

A  Családlátogató  Mobil Team  a projekt ideje alatt, az akcióterületen élő addiktológiai 

problémákkal érintett családok számára nyújt támogató szolgáltatásokat 

Főbb feladatok  (de  nem kizárólag): 

a) feladatellátás megalapozása (szerződés hatálybalépésétől számított  2  hónap) 

b) tényleges feladatellátás (az első szakasz végétől  a2021.  június  30.  napjáig.): 

i. alacsonyküszöbű speciális családlátogató - támogató szolgáltatás nyújtása, 

ii. adminisztratív feladatok ellátása, 

iii. „prevenciós asztal" szolgáltatást nyújtása, 

iv. Mobil  telefonos és e-mail-es kapcsolatba lépés lehetőségének biztosítása, 

v. dokumentációs feladatok ellátása, 

vi. a team megbeszéléseken való részvétel, esetmegbeszélő vagy szupervízió fókuszú 

csoportfolyamatban való részvétel, 

A  Családlátogató  Mobil Team  tevékenységei: 

Prevenciós asztal szolgáltatásai és funkciói:  A  „prevenciós asztal" szolgáltatás abszolút 

megfelel az alacsonyküszöbű szolgáltatások  2  alapvető kritériumainak: önkéntesen és 

anonim módon igénybe vehető.  A  projekt időtartalma alatt  kb. 50  ilyen „kitelepülés" fog 

megvalósulni. Lehetséges helyszínek: közösségi tereken, közösségi programokon. 

- Integráció 

- Érzékenyítő beszélgetések 

- Addikt személyek hozzátartozóinak informálása 

Felkereső tevékenység: Heti  2  alkalommal, az akció területen élő addiktológiai 

problémával küzdő családok felkeresése. Információ átadás az alkohol- és 

kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó ártalomcsökkentés lehetőségeiről, kevésbé 

veszélyes használati módokról. 

- Tájékoztatás, motiválás 

- Esetmenedzselés 

- Problémaelemzés, problémamegoldás 

- Krízis intervenció 

11.1.5) A  szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer 
időtartama 

Időtartam hónapban: vagy napban kifejezett időtartam: 
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vagy a teljesítés határideje:  2021.06.30. 

11.1.6) A  teljesítés helye: 

Budapest,  VIII. kerület 

NUTS:  HU101 

11.1.6)  Részekre bontás: 

Részajánlat tételre lehetőség van:  Ig-en/Nem  

A  részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  A  Családlátogató  Mobil Team  tagjai egy 
interdiszciplináris szakértői csoportot alkotva látják el a feladatukat.  A  hatékony és 
eredményes feladatelvégzéshez elengedhetetlen, hogy a Teamben különböző szakterületet 
képviselő személyek tevékenységének koordinálása egy szervezeten belül, illetve egy 
szakember által történjen. Ennek megfelelően a projekt szakmai követelményei megkívánják 
az egy szereplő által történő teljesítést. Részajánlattétel nem kívánunk biztosítani. 

11.2) A  közbeszerzés ismertetése 

 

11.2.1)  Elnevezés:  i;  •101Családlátogató  Mobil Team 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  1,2 

Fő CPV-kód: 

98000000-3  Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások 
85300000-2  Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások 

11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód:  1  HU101 

A  teljesítés helye: ľ )0()  

Budapest,  VIII. kerület 

 

11.2.4) A  közbeszerzés mennyisége: ľ  

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

A  szegénységi alkoholizmusból, droghasználatból, kitörni jóval komplexebb feladat, mint 
„csupán" az addiktológiai probléma kezelése.  A  Családlátogató  Mobil Team 30  hónapos 
projekt munkáját olyan kísérleti modellként definiálnám: amely a speciális akció terület és 
célcsoport részére (Magdolna és Orczy negyedekben élő) addiktológiai problémákkal 
érintett családok számára nyújt olyan holisztikus szemléletre épülő újszerű támogató 
szolgáltatásokat, amely képes a nem szokványos egyedi megoldások „kikísérletezésére" 
és azok további egyénre, családra szabott módon való alkalmazására. Az addiktológiai 
problémák kezelésén túl mutató,  de  azt mindig a fókuszban tartó alacsonyküszöbű 
motiváló és támogató szolgáltatásokat nyújt. 

A  Családlátogató  Mobil Team  tevékenységei: 

Prevenciós asztal szolgáltatásai és funkciói 

A  „prevenciós asztal" szolgáltatás abszolút megfelel az alacsonyküszöbű szolgáltatások  2 

5 



alapvető kritériumainak:  önkéntesen  és  anonim  módon igénybe vehető.  A  projekt 
időtartalma alatt  kb. 50  ilyen „kitelepülés" fog megvalósulni. Lehetséges 
helyszínek: közösségi tereken, közösségi programokon. 
A  „prevenciós asztal" funkciói: 

Integráció: Kapcsolat- és bizalomépítés az akció terület lakosságával. 
Érzékenyítő beszélgetések, célja: az alkoholizmust, drogfüggőséget egyszerűsítő, 
elítélő személyek érzékenyítő beszélgetések által a függő személyekkel és a 
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos gondolkodását empatikusabbá, árnyaltabbá 
formálják. 
Drog totó, mint „játékos" eszköz a kommunikációra, a felvilágosító beszélgetésekre. 

- Informálás, felvilágosítás: hiteles információk az alkohollal, a kábítószerekkel 
kapcsolatban, használati módokkal, lehetséges veszélyekkel, ártalmakkal és azok 
csökkentésével kapcsolatban. 
Az addikt személyek hozzátartozóinak egyénre szabott informálása a 
szenvedélybetegség természetéről, a megmentő attitűdről, a hatékony és a jó 
szándékú,  de  káros (a jelenlegi állapotot konzerváló) támogatásról. 

- Addikt személyek hozzátartozóinak egyéni és családi konzultáció felajánlása és annak 
biztosítása. 
Addikt személyek hozzátartozóinak Hozzátartozói csoportba való delegálása. 

A  Családlátogató  Mobil Team  felkereső tevékenysége, annak funkciói: 

A  projekt időtartalma alatt heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában az akció területen 
élő saját tulajdonú vagy önkormányzati bérleményben élő addiktológiai problémával 
küzdő családok felkeresése. Heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában a szakmai stáb  1 
tagja kísérő, delegáló, kapcsolattartó funkciókat lát el, információ adás az 
ártalomcsökkentés céljával: a CsMT szolgáltatásairól, alkohol- és kábítószerfogyasztáshoz 
kapcsolódó ártalomcsökkentés lehetőségeiről, kevésbé veszélyes használati módokról. 

Tájékoztatás, motiválás a felépülés céljával: a Névtelen Csoportokról (filozófiájáról, 
„bekerülés" feltételeiről, elérhetőségeikről), detoxikálás, rehabilitáció lehetőségeiről. 
Esetmenedzselés: Az egyéni: anamnézis, kockázat elemzés, kapcsolati háló, 
erőforrások feltérképezése mentén, egyénre szabott ártalomcsökkentő információk 
adása, motivációs beszélgetések a magasabb küszöbű intézmények, szolgáltatások 
igénybevételére. Pszicho-szociális intervenciók, ügyintézés, támogatás a jelenlegi 
állapotból való előre mozdulás facilitálása. 
Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának 
segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve a 
függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése. 
Krízis intervenció:  A  krízis intervenció szabályainak megfelelő segítő beszélgetés. 
Azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe 
vevők részére (is). 

A  talpra állásban motivált ügyfél kiemelt figyelmet és intenzív támogató szolgáltatást, 
ellátást igényel a CsMT részérő.  Ha  sikerül az addikt személyt a kórházi detoxikációig 
eljuttatni, akkor fontos lehet a rendszeres (hetente több alkalommal vagy akár naponta) 
történő látogatása, motiválása. 

A  részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok  5.  kötete tartalmazza. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok:  Igen/Nem 

Minőségi kritérium:  Igen/Nem 
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Megnevezés .  0 j 2. Az  M.2.a) szakember  36  hónapon felüli szociális területen szerzett 

szakmai többlet tapasztalata  (0-36  hónap) súlyszám  15  Jelentőség 

 

Megnevezés eg,  f 3. Az  M.2.b) szakember  36  hónapon felüli addiktológiai területen 

szerzett szakmai többlet tapasztalata  (0-36  hónap) súlyszám  15  Jelentőség 

Költség kritérium: -1--gen/Nem 

Megnevezés 1200j (nem releváns) Súlyszám Jelentőség 

Är  — Sülyszám: Igen/Nem 

Megnevezés -{15C 7j11.  Nettó megbízási díj  (HUF)  Súlyszám  70  Jelentőség 

 

11.2.6)  Becsült érték: 

Érték áfa nélkül: Pénznem: 

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

 

11.2.7) A  szerződés,  a  keretmegállapodás vagy  a  dinamikus beszerzési rendszer 
időtartama 

Időtartam hónapban: 

Napokban kifejezett időtartam: 

Kezdés:  2019.05.01.  / Befejezés dátuma:  2021.06.30. 

 

ig-eft/nem A  szerződés meghosszabbítható: 

A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:  t2001 

(nem releváns) 

 

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

A  gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 

Tervezett  minimum: 

Maximális szám:  2 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  00001 

(nem releváns) 

  

11.2.9)  Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok  (alternativ  ajánlatok): igen/nem 

 

11.2.10)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: i-g-e-n/nem 

 

Opciók leírása:  rr.rOW 

(nem releváns) 

 

11.2.11)  Információ az elektronikus katalógusokról 

Az  ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 

 

katalógust kell tartalmazniuk: ig

 

-e-n/nem 
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11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Igen /ncm 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 

11.2.14)  További információ: 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:  0-100. 
Módszer:  1.  részsz. fordított arányosítás,  2-3.  részsz. egyenes arányosítás. Az értékelés 
részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
A 11.2.7)  pontban meghatározott kezdési időpont az eljárás elhúzódása okán módosulhat. 

`)( 

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 az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g)-k),  m) és q) 

pontjának  hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában 

résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: H0001 

Ajánlattevő vonatkozásában:  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  17.  §-a alapján az 

ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 

okok hatálya alá. 

Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában:  Ajánlattevő a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 

321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet  17.  §  (2)  bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g)-k),  m) és q) 

pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g)—k),  m) és 

q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet  17.  §  (1)  bekezdése alapján az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, 

ha  az ajánlattevő a  321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet  7.  § szerinti - korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 

hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 

által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 

ajánlattevő felel. 

Öntisztázás a Kbt.  64.  § alapján. 

A r)(g) 

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

III.1) Részvételi feltételek 
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Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 

ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  Amennyiben ajánlattevő 

vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, 

nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 

részeként benyújtani  [321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  13. §1  Az EKR-ben az 

ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a 

Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus 

arlap formájában köteles kitölteni. 

A  kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 

megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 

mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő 

- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 

nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A 424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet  12.§ (2)  bekezdése értelmében a kizáró okok fenn 

nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőt& olyan igazolás 

benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 

eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági 

szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe 

venni a bírálat során. 

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

(nem releváns)  

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

(nem releváns)  

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid  teirásallinff 

(nem releváns)  

Az alkalmassági minimum követelmények: 1 ,!000 I 

(nem releváns)  

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  liflhilbll 

Ajánlattevőnek a Kbt.  114.  §  (2)  bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, 
hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

A  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények 
igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő. 

M.1. A  Kbt.  65.  §  (4)  bekezdése és a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés 

•  ve • 

I !NO 
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b)  pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. 

Csatolandó dokumentumok: 

• az ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) 
nyilatkozata az alkalmasság körében bemutatott, teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberekről; 

• a szakemberek szakmai tapasztalatát és képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajz; 

• végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok; 
• a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba 

történő bevonásáról tudomással bírnak. 

Az  M.1.  alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a 

Kbt.  65.  §  (6)  bekezdés alapján. 

Ajánlattevő az előírt  (M.1.)  alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt.  65.  §  (7)  és  (9)  bekezdésében, 

illetve a Kbt.  67.  §  (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

A 424/2017.  (XII.  19.)  Komi. rendelet  12.§ (2)  bekezdése értelmében az alkalmassági 
követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől 
olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. 

Az alkalmassági minimum követelmények: 'Ot  (11 

M.1.  Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére,  ha  nem 
rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: 

M.1.1.  legalább  1  fő, aki szociális munkás — vagy azzal egyenértékű  (15/1998.  (IV.30.)  NM 

rendelet  2.  sz. melléklet II. részében, valamint az  1/2000. (I.7.)  SzCsM rendelet  3.  számú 

mellékletében foglaltak szerinti) — végzettséggel és rendelkezik legalább  36  hónap szociális 

területen szerzett szakmai gyakorlattal; 

M.1.2.  legalább  1  fő, aki addiktológiai konzultáns vagy reflektív addiktológiai szociális 

segítés szakirányú - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és rendelkezik legalább  36 

hónap addiktológiai területen szerzett szakmai gyakorlattal. 

Az  M.1.  alkalmassági követelménynek  2  szakemberrel kell megfelelni. Átfedés nem 

megengedett. 

Ha  alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása 

(nem releváns)  

111.1.4) A  szerződés biztosítékai: 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

10 
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Hibás teljesítési kötbér: Mértéke:10.000  Ft  / megszegett kötelezettség. Amennyiben a hibás 
teljesítési kötbér eléri a  30.000 Ft,  akkor a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani 

Késedelmi kötbér: mértéke:  10.000 Ft  / elmulasztott határidő / megkezdett naptári nap. 

Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes időszakra számított nettó 
ellenszolgáltatás (megbízási díj)  30%-a. 

A  fentiekről bővebben a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz 

rendelkezéseket. 

111.1.5) Az  ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás  a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 110W1 

Pénznem:  Az  ajánlattétel,  a  szerződés, az elszámolás és  a  kifizetés pénzneme  a  magyar 
forint  (HUF). 

Forrás, fedezet:  A  szerződés finanszírozása az alábbi kódszámú projekt keretében, az 
Európai Unió által biztosított támogatásból, utófinanszírozással történik: VEKOP-6.2.1-15-
2016-00013 

A  projektek támogatási intenzitása:  100,000000% 

Részszámlázás:  AK  részszámlázást biztosít.  A  vállalkozó havonta jogosult a szerződés 
időarányos összegét tartalmazó számla benyújtására. 

Kifizetés:  AK  a számla kézhezvételétő l számított  30  napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 
135.  §  (1),  és  (5)-(6)  bekezdései és a Ptk.  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdésének rendelkezései 
alapján teljesíti a kifizetést. 

Késedelmes fizetés esetén  AK  a Ptk.-ban meghatározott  6:155.  §  (1)  szerinti mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Előleg:  AK  előleget nem biztosít, kivéve a  272/2014.  (XI.5.)  Kr.  szerinti előlegfizetést. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(X) [ ] Nyílt eljárás: Igen/Nem 

[ ] Gyorsított eljárás Igen/Nem 

Indokolás: 1oT4 (nem releváns)  

0  Meghívásos eljárás Igen/Nem 

[ ] Gyorsított eljárás Igen/Nem 

Indokolás:  [10001 (nem releváns)  

0  Tárgyalásos eljárás Igen/Nem 

[ ] Gyorsított eljárás Igen/Nem 

Indokolás: [100gi (nem releváns)  
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O Versenypárbeszéd Igen/Nem 

O Innovációs partnerség Igen/Nem 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 
információk 

[I  A  hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 1-g-e-n/Nem 

O Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Igen/Nem 

O Keretmegállapodás több ajánlattevővel Igen/Nem 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 

[ ]  A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Igen/Nem 

[ ]  A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Igen/Nem 

Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:  (nem 
releváns)  

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni -1-gen/Nem  

További információk az elektronikus árlejtésről: [50-11  (nem releváns) 

 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A  hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

IV.2.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum, helyi idő :  2019. . . 11.00. óra/perc 

 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:  HU 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nem releváns) 

vagy Az időtartam hónapban: (nem releváns) vagy napban:  30  (az ajánlattételi 

határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum, helyi idő:  2019. . . 14.00. óra/perc 

 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1)  Az ajánlati biztosíték 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Igen/Nem  

Az ajánlati biztosíték mértékc:  1501  
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A  befizetés  helye: [Q1J  
vagy az ajánlatkérő  fizetési szämlaszórna:150]  
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése)  igazolásának módja: 

V.2)  További információk:  [40001 

Részletes szabályok  a  közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:  KD)  található 

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek  AK 

az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az  AK 

az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 

gazdasági szereplővel is, amelynek az  AK  nem küldött eljárást megindító felhívást. 

2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35. §-ban  és a  424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  

13.§ (3)  bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell 

a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását. 

3. Nyertes AT-k által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:  AK 

gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.  AK 

felhívja a figyelmet a Kbt.  35.  §  (1)-(8)  bekezdéseire. 

4. AK  a Kbt.  114.  §  (6)  bekezdésével összhangban, a kiegészítő tájékoztatás esetében 

ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző  második 

munkanapot (tájékoztatás megküldésére),  feltéve, hogy a kérdések az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző  negyedik munkanapig (tehát még a 

harmadik munkanapon) megérkeznek  AK-höz.  Ha  a tájékoztatást  AK  nem tudja a 

fentebb rögzített határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejű leg a 

közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt.  52.  §  (4)  és  (5)  bekezdése szerint 

jár el. 

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.  66.  §  (5)  bekezdése szerint.  A 

424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  11.§ (1)  bekezdése érelmében az EKR-ben az 

ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell 

létrehoznia a felolvasólap mintáját,_amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 

formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a  Kbt.  66.  §  (2)  bekezdésére 

vonatkozóan. 

7. AK  jelen eljárásban előírja a  Kbt.  66.  §  (6)  bek.  szerinti, alvállalkozókra vonatkozó, 

valamint a  Kbt.  65.§ (7)  bek.  szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.  A 

nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. 

8. A  hiánypótlást  AK  a Kbt.  71. §-ban  foglaltak szerint biztosítja.  A  hiánypótlás, illetve a 

felvilágosítás tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a  424/2017.  (XII.  19.) 

Korm. rendelet  11.  §  (2)  és  (3)  bekezdésére.  A  Kbt.  71.  §  (6)  bekezdése szerint  AK 

nem rendel el újabb hiánypótlást,  ha  az AT hiánypótlás során az ajánlatban korábban 

nem szereplő gazdasági szereplőt  von  be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 

tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
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9. Irányadó idő:  A  teljes eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során 

valamennyi, órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

10. Irányadó jog:  A  jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai 

szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt 

egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. 

kötelezően előír.  A  szerződésre a magyar jog az irányadó. 

11. AK  alkalmazza  a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének e) pontját. 

12. AK  felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatok értékelése során a Kbt.  81.§ (5)  bekezdése 

szerint jár el. 

13. A  FAKSZ neve: Bálint Gyöngyi, lajstromszáma:  00070. 

14. AK  helyszíni bejárást, illetve konzultációt  NEM  tart. 

15. AK  az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest 

szigorúbban határozta meg. 

16. AK  nem él a  114.  §  (11)  bek.-ben foglalt lehetőségével. 

17. A  közbeszerzési eljárást az Önkormányzat bonyolítja le Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevében. 

18. V.3)  Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:  2019.  . . 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082 BUDAPEST,  BAROSS  U. 63-67. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

ÉS 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

A 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" 

tárgyú 

KBT. HARMADIK RÉSZ, 
UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ÉRTÉKŰ 

[KBT.  113.  §  (1)  BEKEZDÉS SZERINTI] 
MEGVALÓSÍTOTT NYÍLT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

2019. 
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ALAPINFORMÁCIÓK  A  KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.),  mint Ajánlatkérő ajánlati felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat tett közzé az 
EKR-ben a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

Aiánlatkérőre vonatkozó információk 

Ajánlatkérő neve:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefon:  +36 1 4592123 
Fax: +36 1 3036696 
Honlap: http://jozsefvaros.hu 
E-mail:  ballakata@jozsefvaros.hu  

Lebonyolító szervezet:  

"ÉSZ-KER" Zrt. 
1026 Budapest,  Pasaréti út  83.  — BBT Irodaház 
Telefon:  +36 1 7888-931 
Fax: +36 1 7896-943 
E-mail:  eszkergeszker.eu 

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a  257/2018.  (XII.  18.)  Korm. rendelet  21. 
§  (10)  bekezdése alapján):  

Név: Bálint Gyöngyi 
Levelezési címe:  1026 Budapest,  Pasaréti út  83. 
Email:  balint@eszker.eu  
Lajstromszáma:  00700 

Az eljárás típusa:  

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész,  113.  § 
(1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

Eljárás nyelve:  

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt.  47.  §  (2) 
bekezdése alapján. 

Az eljárás tárgya:  

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" 

Egyéb rendelkezések:  

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1.  KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

Ajánlati felhívás az alábbi linken található: 

httbs://ekr.gov.hu  
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2.  KÖTET 

ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐ K RÉSZÉRE 

1. A  KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 

1.1. A  közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐ K RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐ DÉSTERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

1.2.  Az „Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére" nem mindenben ismétli meg az 
eljárást megindító felhívásban foglaltakat, az az eljárást megindító felhívással együtt 
kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
közbeszerzési dokumentumok és annak minden kiegészítését, amelyek esetleg az ajánlati 
időszak alatt kerülnek kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek 
be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

A  közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt Harmadik része szerinti eljárási szabályok 
kerülnek alkalmazásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló  424/2017. 
(XII.  19.)  Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a  2.  §  (1)  bekezdése szerinti - a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: 
EKR) - igénybevételével. 

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre 
megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra 
biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtására pedig a felület, az erre a 
célra létrehozott helyen az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít. 

1.3.  Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem 
annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az 
abban leírt szolgáltatások céljára. 

2.  Az eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések 

2.1. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  16.§ (1)  bekezdése értelmében az ajánlattételi 
határidő nem jár le,  ha  az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR 
üzemeltetee által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán  [424/2017  (XII. 
19.)  Korm. rendelet  22.  §  (2)  bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott 
ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz 
percig, vagy 

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - 
üzemzavar folytán  [424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.  §  (2)  bekezdés] az 
ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 
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2.2. A 424/2017  (XII.  19)  Korm. rendelet  16.§ (2)  bekezdése értelmében a Kbt.  52.  §  (4) 
bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az  424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  16.§ (1) 
bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének 
helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 
424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  16.§ (1)  bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő;  de  - a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől 
számított két nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

2.3. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  16.§ (3)  bekezdése értelmében amennyiben az 
ajánlattételi határidő módosítása szükséges,  de  az EKR üzemzavara  [424/2017  (XII.  19.) 
Korm. rendelet  22.  §  (2)  bekezdés] miatt a módosításról értesítés megküldése nem 
lehetséges a Kbt.  55.  §  (2)-(3)  bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az 
ajánlatkérő a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl/s kiküldheti, az 
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul,  de  legkésőbb a következő munkanapon. 

2.4. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  17  §  (1)  bekezdése értelmében  ha  az ajánlattevő 
által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy 
az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar  
[424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.  §  (2)  bekezdés] következik be, és a vonatkozó 
határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, 
mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően 
tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 

25. A 424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  17§ (2)  bekezdése értelmében nem követ el 
jogsértést az ajánlatkérő akkor;  ha  a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely 
eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara 
[424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  22.  §  (2)  bekezdés] nem teszi lehetővé az adott 
cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR 
működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény 
teljesítésére. 

3. KIEGÉSZÍTŐ  TÁJÉKOZTATÁS 

3.1.  Bármely gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 
ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott 
szervezettől, azonban kizárólag az EKR rendszeren keresztül. 

3.2.  Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt.  56.  § alapján jár el. 
Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az 
EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi azt az EKR rendszerben. 

3.3.  Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja 
elő, érdeklődést jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás 
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

3.4.  Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt.  56.  §  (6)  bekezdés] nem 
tart. 

4. KÖZÖS AJÁNLATFÉTEL 
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4.1.  Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, 

mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 

4.2.  Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

4.3.  Közös ajánlattétel esetén a Kbt.  35.  § és  424/2017  (XII.  19.)  Korm. rendelet  13.  §  (3) 
bekezdése alapján kell eljárni. 

4.4.  Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében — kivéve a Kbt.  138.  § 

(4)  bekezdése szerinti jogutódlás esetét — az ajánlattételi határidő lejárta után változás 

nem következhet be. 

4.5.  Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 

akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.  A  közös ajánlattevők 

megállapodásának tartalmaznia kell: 

a) a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

b) a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősségvállalást minden tag 
részéről; 

c) meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 
jogosult gazdasági szereplő  adott eljárás tekintetében az EKR -ben 
elektronikus úton teendő  nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
aiánlattevők képviseletében eljárhat  

4.6.  Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők azon tagjai is, melyek nem kerülnek 

nevesítésre az EKR rendszerben a Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése szerinti űrlapon, kötelesek 

nyilatkozni ezen jogszabály szerint, így az esetükben ezen nyomtatványt kell kitöltve és 

cégszerűen aláírva benyújtani ajánlatuk részeként. 

5.  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE,  AZ  AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA — a legjobb ár-érték 
arány szempontja szerint 

5.1.  Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott értékelés 
szempont (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli az alábbiak szerint: 

 

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó megbízási díj  (HUF) 70 

2. 
Az  M.2.a) szakember  36  hónapon felüli szociális területen 
szerzett szakmai többlet tapasztalata  (0-36  hónap) 

15 

3. 
Az  M.2.b) szakember  36  hónapon felüli addiktológiai 
területen szerzett szakmai többlet tapasztalata  (0-36 
hónap) 

15 

5.1.1. Az 1.  értékelési részszempont - Nettó megbízási díj  (HUF) 

a) Az  1.  értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a nettó megbízási díjat 
értékeli a fordított arányosítás szabályai alapján az alábbiak szerint: 
Ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb 
megbízási díj)  100  (száz) pontot  ad,  a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. 

b) Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az 
alábbi pontokat is figyelembe kell venni: 
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