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Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK07646
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. 6. § (1) b) pontja
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. II.rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §ára:
55000000 a Kbt. 18. § értelmében egybeszámítva
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TEDadatbankban történő közzétételt
kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TEDadatbankban,
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2015.07.30
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kérie a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek
közlése
Egyéb közlemény:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
Email: ojs@publications.europa.eu Információ és online
formanyomtatványok: http://simap.europa.eu

AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
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Hivatalos név:
Tempus Közalapítvány

Nemzeti azonosító:
(ha ismert)
AK07646

Postai cím:
Lónyay utca 31.
Város:
Budapest

Postai
irányítószám:
1093

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 12371300

Címzett:
Tordai Péter
Email:
Peter.tordai@tpf.hu

Fax:
+36 239 1329

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi részlegeik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal

[x] Közjogi intézmény
[ ] Európai intézmény/
ügynökség vagy
nemzetközi szervezet
[ ] Egyéb (nevezze meg):

I.3) Fő tevékenység
[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Honvédelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egészségügy

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[x] Egyéb (nevezze meg):
pályázati programok kezelése,
képzések nyújtása

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat
az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
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II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Személyszállítási és utazási csomag szolgáltatások megrendelése
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési
beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és
kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés,
bármilyen
eszközzel, módon,
a nyertes
ajánlattevő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

[x]
Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória
száma 20
A szolgáltatási kategóriákat
lásd a C1. mellékletben

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

A teljesítés helye:
Magyarország 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
NUTSkód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás
résztvevőinek száma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

vagy
(adott esetben), maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama
meghaladja a négy évet:
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha
ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Személyszállítási és utazási csomag szolgáltatások megrendelése megbízási, illetve
utazásszervezői és utazásközvetítői szerződés keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

635150002

További tárgy(ak) 635160009
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [x] igen [ ]
nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
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II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve, adott esetben)
A külföldi kiutazások tervezett/várható száma 24 hónapra: 70 db + max. 300 %
külföldi kiutazás/év
A desztinációk várható megoszlása: kb. 90 % Európai Unió, kb. 10 % egyéb
A rendelkezésre álló utazási keretösszeg: nettó 55.000.000, Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: Megbízott késedelme (a megrendelés visszaigazolt teljesítési
időpontjának elmulasztása) esetén a Megbízó késedelmi kötbérre jogosult a Ptk.
6:186. §ának megfelelően , amelynek mértéke a megrendelés összegének 25 %
a/késedelmes esemény.
A késedelmi kötbért a Megbízó a Megbízott által benyújtott (rész)számla alapján
fizetendő díjból történő levonás formájában érvényesíti. A vállalt teljesítési
határidő ismételt vagy 50 %ot meghaladó túllépése esetén  a késedelemből
eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megrendelői
igényeket nem érintve  Megbízó fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának
jogát, mivel az ilyen vállalkozói magatartást súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítési kötbér:
Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó a szerződés  egyébként határidőben
történő  teljesítését minden olyan esetben hibásnak tekinti, ha az a Megbízott
érdekkörében felmerült okból nem felel meg a szerződésben, a visszaigazolt
megrendelésben vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ha
Megbízott hibásan teljesít, Megbízó hibás teljesítési kötbérre jogosult a Ptk. 6:186.
§ának megfelelően , amelynek mértéke a megrendelés összegének 25 %a. Ha a
teljesítésre egyszerre késedelmesen és hibásan kerül sor, akkor a Megbízót
késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér is megilleti. Ismétlődően hibás
teljesítés esetén  a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítéssel okozott károk
megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve  a Megbízó
fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel az ilyen vállalkozói
magatartást súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Meghiúsulási kötbér:
Megbízó a teljesítést minden olyan esetben meghiúsultnak tekinti, ha a késedelem
a Megbízott érdekkörében felmerült okból a vállalt teljesítési határidőt 50 %ban
meghaladja, vagy a Megbízott a Megbízó által biztosított póthatáridőt is
elmulasztja, vagy az igényelt utazási szolgáltatás más időpontban történő
teljesítését a Megbízó a megrendelésben előzetesen kizárta vagy a Megbízott az
illetékes hatóság törli az utazási vállalkozókról vezetett közhiteles nyilvántartásból.
Ha a megrendelés teljesítése meghiúsul, a Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult
a Ptk. 6:186. §ának megfelelően , amelynek mértéke a megrendelés összegének
100 %a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek feltételeit a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként
szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az ajánlatkérőként
szerződő fél a szerződésben meghatározott módon és tartalommal a Kbt. 130. §
összhangban, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással
teljesíti. A Megbízó előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet
tartalmazza.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére
vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
 Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
 Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
 A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 28.
§ és 1011. §aiban foglaltak szerint történik.
 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság kizáró
okokkal kapcsolatos, hatályos útmutatóira:
 A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 5657. §ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi
57. szám; 2014. május 16.),
 A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.).
 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §a alapján ajánlatkérő előírja, hogy
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az
ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi
részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus
cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzés, a
nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
 Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
 A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott nyilatkozat nem lehet régebbi
keltezésű, mint a felhívás feladásának dátuma.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)

P1) A 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzügyi
intézménye által kiállított
eredeti vagy másolati
igazolást az alábbi
tartalommal:
 pénzforgalmi
számlaszám(ok)
megjelölése
 pénzforgalmi
számláján/számláin az
ajánlati felhívás feladását
megelőző 12 hónapban
volte 15 napot
meghaladó sorba állított
tétel, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte
meg a működését
amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre
állnak.
„Sorba állítás” alatt
Ajánlatkérő a
pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009.
LXXXV tv. 2. § 25.
pontjában meghatározott
fogalmat érti.

P1) bármely pénzügyi intézménynél vezetett
számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző
utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állított
tétel volt

P2) Ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőnek)
csatolnia kell a
310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pontja
alapján a saját vagy
jogelődje utolsó kettő
lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti
beszámolója eredmény
kimutatásának
benyújtásával (ha a
gazdasági szereplő
letelepedése szerinti
ország joga előírja
közzétételét);
amennyiben az
ajánlatkérő által kért

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:

P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
mérleg szerinti eredménye az utolsó kettő pénzügyileg
lezárt év mindegyikében negatív volt

Az szerinti alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők önállóan kötelesek megfelelni azzal, hogy
elég, ha a közös ajánlattevők közül egy ajánlattevő
megfelel a követelménynek.
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése
szerinti esetekben az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt.
55.§ (6) bekezdés a) és c) pontja alapján más
szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más
szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
során  az a) pontban foglalt esetektől eltérően  akkor
is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az
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.
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beszámoló a
céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az
ajánlatban nem
szükséges;
Ha az ajánlattevő a fenti
irattal azért nem
rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után
kezdte meg működését,
az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából
(Személyszállítási és
utazási csomag
szolgáltatások
megrendelése) származó
árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ez esetben az
ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére,
ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés
tárgyából származó 
általános forgalmi adó
nélkül számított 
árbevétele eléri vagy
meghaladja a
30.000.000.  Ftot.
A Kbt. 55. § (5)(6)
bekezdése is
alkalmazható az
alkalmassági minimum
követelménynek való
megfelelés érdekében.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)

M1) A 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés a) pontja alapján
az alkalmassági
minimumkövetelménynek
való megfelelés a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16.
§ (2) bekezdése szerint
igazolás, illetve nyilatkozat

M1) nem rendelkezik együttesen és összesen az
eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban befejezett,
szerződésszerűen teljesített,
nettó 30 millió forint összegű, a beszerzés tárgya
(Személyszállítási és utazási csomag szolgáltatások
megrendelése) szerinti szolgáltatás teljesítésére
vonatkozó referenciával. (együttes megfelelés)

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
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tartalmazza legalább a
következő adatokat:
 a teljesítés ideje,
 a szerződést kötő másik
fél,
 a szállítás, adásvétel
tárgya,
 az ellenszolgáltatás
összege,
 továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
történte.
Az alkalmassági feltétel
igazolási módja a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16.
§ (1) bekezdés alapján:
a) ha a szerződést kötő
másik fél a Kbt. 6. § (1)
bekezdés a)c) pontja
szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi
szervezetek esetében olyan
szervezet, amely a
2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül, az
általa kiadott vagy aláírt
igazolással;
b) ha a szerződést kötő
másik fél az a) pontban
foglalthoz képest egyéb
szervezet, az általa adott
igazolással vagy az
ajánlattevő, részvételre
jelentkező, illetve az
alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
Amennyiben egy szervezet
referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván
bemutatni, amelyben
konzorcium vagy
projekttársaság tagjaként
teljesített, abban az esetben
a Kbt. 129. § (7) bekezdés
figyelembe vételével kell
igazolnia az alkalmassági
feltételnek való megfelelést
 konzorciumi, vagy
projekttársasági korábbi
teljesítés esetén egyaránt.

M2) A 310/2011. (XII.23.)

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

A fenti alkalmassági feltétel egy, vagy több
referenciával is teljesíthetők, ha azok összértéke
eléri a 30 millió forintot.
M2) nem rendelkeznek legalább 2 fő, a 3/1992. (I.
13.) IKM rendelet (továbbiakban IKM rendelet)
szerinti nemzetközi utazásszervezői szakmai
minősítő vizsgával rendelkező munkatárssal, akik
rendelkeznek legalább középfokú, angol nyelvből
tett nyelvvizsgával.
Ajánlatkérő az IKM rendelet szerinti nemzetközi
utazásszervezői szakmai minősítő vizsgával
egyenértékűnek fogadja el az IKM rendelet 7. § (1)
bekezdésében megjelölt feltételekkel rendelkező
szakembert is.
(együttes megfelelés)
M3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a
tagok) nem rendelkeznek a 213/1996. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti irodával Budapest területén,
amely munkanapokon 917 óra között nyitva tart,
továbbá telefonos és internetes/emailes
ügyfélszolgálati lehetőséggel.
Az alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.
55. § (4) bekezdése alapján.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt.
55.§ (6) bekezdés a)b) pontja alapján más
szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más
szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is,
ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került,
vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi
szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
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Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés d) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket megnevezni,
a képzettséget, végzettséget
igazoló dokumentum
egyszerű másolatát és a
szakemberek szakmai
önéletrajzát, a nyelvvizsga
bizonyítványának másolatát,
illetve a 3/1992. (I. 13.)
IKM rendelet 7. § (2)
bekezdés szerinti
nyilvántartást (okiratok
nélkül) benyújtani;

teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon
vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés
teljesítése során.

M3) A 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés e) pontja alapján a
műszakitechnikai
felszereltség leírásának
részeként a budapesti iroda
címét, nyitvatartását,
telefonos és internet (e
mail) elérhetőségét
megadni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
[ ] A szerződés teljesítése védett munkahelyteremtési programok keretében
történik

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó
különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x]
igen [ ] nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
3/1992. (I. 13.) IKM rendelet, 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét [x] igen [ ] nem

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos
eljárás egyes típusai esetében) [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3)
szakaszban (További információk) kell megadni)
[ ] Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők
létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát [ ] igen [ ] nem

IV.2) Bírálati szempontok

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015
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IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással
vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági
sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Részszempont

Súlyszám

1.

repülőjegy kiállítási díja menettérti jegy esetén (Ft/jegy)

30

2.

nemzetközi vasútjegy ügyintézési díja európai célállomással
(Ft/jegy)

5

3.

nemzetközi buszjegy ügyintézési díja európai célállomással
(Ft/jegy

5

4.

belföldi vasútjegy ügyintézési díja (Ft/jegy)

5

5.

belföldi távolsági buszjegy ügyintézési díja (Ft/jegy)

5

6.

jegymódosítás díja (Ft/alkalom)

10

7.

részben vagy egészben fel nem használt repülőjegyek
visszatérítésének kezelési költsége (Ft/jegy

10

8.

részben vagy egészben fel nem használt vasútjegyek
visszatérítésének kezelési költsége (Ft/jegy)

10

9.

vízumügyintézés díja (Ft/alkalom)

10

10. repülőjegy árkedvezménye a repülőjegy árához viszonyítva (%)

20

11. egyéni BBP biztosítás ügyintézési díja (Ft/alkalom/biztosítás)

5

12. szállásfoglalás ügyintézési díja (Ft/foglalás)

10

13. Brüsszeli szálláshelyekre adott kedvezmény mértéke (%)

10

14.

repülőjegylemondásibiztosítás ügyintézési díja
(Ft/alkalom/biztosítás)

15. 24 órás ügyfélszolgálat (emergency line) biztosítása (igen/nem

5
5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott
esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi
közzétételre: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén)
[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S  (nap/hónap/év)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S  (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S  (nap/hónap/év)

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők
beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők
részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint
versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek),
illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
[ ] Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. VII. emelet, Tempus
Közalalpítvány / tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [x] igen [ ]
nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek
lehetnek jelen; a bontás a Kbt. 62. § (1), (3), (4), (5), (7) bekezdéseinek
megfelelően történik.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott
esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Erasmus +

VI.3) További információk (adott esetben)
1. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti P2), M1), M2), és az M3) feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2. Az értékelés módszere 114. részszempont esetén arányosítás, a 15.
részszempont esetén hasznossági függvény a dokumentációban részletesen
meghatározásra kerülő módon.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: Az értékelés során adható pontszám
minden részszempont esetén 1100 pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
Részletek a dokumentációban.
Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében, elektronikusan bocsátja
rendelkezésre. A dokumentáció előzetes regisztrációt követően a következő helyről
letölthető: http://www.tpf.hu/ajanlattetelidokumentacio
3. Az ajánlatokat írásban és zártan, az A melléklet III. pontjában megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db
nyomtatott és 1 db elektronikus (CDn/DVDn vírusmentesítetten, .pdf
formátumban, a részletes árajánlatot .xls  Excel  formátumban) példányban.
Amennyiben az ajánlat papír alapú és az elektronikus példánya között eltérés van,
úgy Ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinteni mérvadónak. A
postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatokat tartalmazó, zárt borítékra a következő feliratot kell elhelyezni:
„Személyszállítási és utazási csomag szolgáltatások megrendelése” valamint:
„Nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt”.
4. További formai előírások: Az ajánlat nyomtatott példányának lapjait
folyamatosan sorszámozással kell ellátni és olyan módon összefűzni, lebélyegzett,
aláírt zárócimkével ellátni, hogy annak sérülése nélkül a lapokat ne lehessen
szétbontani vagy kicserélni, ugyanakkor az ajánlat lapozható legyen. Az ajánlat
borítólapját követő első lapjára a tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amelynek
tartalmát az ajánlati dokumentáció szerint kell meghatározni. Amennyiben a
nyomtatott és az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a
nyomtatott példányt vizsgálja, azt tekinti irányadónak.
5. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §ban foglaltak irányadóak.
6. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a
hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő
tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági
szereplőt vonnak be, a és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb
hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában
egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
7. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek
teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közre fognak
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működni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)b) pontja alapján (a nemleges nyilatkozat is
csatolandó).
8. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot kell
tennie az ajánlattételi felhívás feltételeire a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő a kis és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján mikro, kis, vagy
középvállalkozásnak minősüle a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján.
10. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a benyújtandó dokumentumok  ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik  egyszerű másolatban is benyújthatók. Olyan
nyilatkozat, amely közvetlenül valamelyik követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen bankgarancia vagy kezességvállalás) eredeti vagy hiteles
másolatban nyújtandó be, erre tekintettel Ajánlatkérő kifejezetten előírja a Kbt.
60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt formában történő
benyújtását. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokhoz csatolni kell
az ajánlattevő általi felelősségvállalási nyilatkozatot tartalmazó fordítását is.
11. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételre vonatkozó adatok esetében a
tárgyév utolsó napján hatályos, referenciák esetében az azok teljesítésekor
hatályos árfolyamot kell figyelembe venni.
12. A közös ajánlattételre a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény) 6:498. §  6:513. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok
irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők
megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés
partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is
fel kell tüntetni. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők
nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. A Kbt. 25. §
(2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.
13. Az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az
ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az
ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási
címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése előírásainak
megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírásminta eredeti vagy
másolati példányát.
14. Ajánlattevő  amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták  csatolja a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát.
15. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás
nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy  a nyertes visszalépése esetén  az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
16. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és  ha az ajánlatkérő az
összegezésben megjelölte  a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. [Kbt. 124. § (5)
bekezdés]
17. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.”
rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az
irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
18. A közbeszerzési eljárás során valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai
irányítószám:
1026

Ország:
HU

Email:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL):

Fax:
+36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

Ország:

Email:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy
szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137.138. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai
irányítószám:
1026

Ország:
HU

Email:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL):

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

20/25

2015. 07. 30.

ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhető be
Hivatalos név:
Tempus Közalapítvány

Nemzeti azonosító:(ha
ismert)

Postai cím:
Kéthly Anna tér 1.
Város:
Budapest

Postai
irányítószám:
1077

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 12371300

Címzett:
Ujlaki Erika
Email:
erika.ujlaki@tpf.hu

Fax:
+36 2391329

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a
kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Tempus Közalapítvány

Nemzeti azonosító:(ha
ismert)

Postai cím:
Kéthly Anna tér 1.
Város:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1077

Ország:
HU
Telefon:
+36 12371300

Címzett:
Ujlaki Erika
Email:
erika.ujlaki@tpf.hu

Fax:
+36 2391329

Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket kell benyújtani
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Hivatalos név:
Tempus Közalapítvány

Nemzeti azonosító:(ha
ismert)

Postai cím:
Kéthly Anna tér 1.
Város:
Budapest

Postai
irányítószám:
1077

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 12371300

Címzett:
Email:

Fax:
+36 2391329

Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést
végzi
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha
ismert):

Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

Ország:

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1 Elnevezés:

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

22/25

2015. 07. 30.

ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=14334/2015

1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó
különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell
használni) 
C1. MELLÉKLET
ÁLTALÁNOS

BESZERZÉS

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
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Kategória
száma [
1]
1
2

Karbantartási és javítási szolgáltatások
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott
járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a
postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a
postai küldemények szállítását

4
5

Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások
[4]

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8
9

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10
11

13

Piackutatási és közvéleménykutatási szolgáltatások
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő
szolgáltatások
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált
mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési
szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző
szolgáltatások
Reklámszolgáltatások

14
15

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és
hasonló szolgáltatások

12

Kategória
száma [ 7 ]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4

Tárgy

Tárgy
Szállodai és éttermi szolgáltatások
Vasúti szállítási szolgáltatások
Vízi szállítási szolgáltatások
Szállítási mellék és kiegészítő szolgáltatások
Jogi szolgáltatások
Személyzetelhelyezési és ellátási szolgáltatások 8
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott
járművel végzett szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
Egyéb szolgáltatások

A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával,
vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a
jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld,
meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy
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5

6
7
8
9

bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt
vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló
szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében,
és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
Kivéve a munkaszerződéseket.
Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
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