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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18395
Postai cím: Görgey Artur utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medve Regina
Telefon: +36 13694777
E-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Fax: +361 3691172
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpestiszakrendelo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:

http://uvzrt.hu/ujpesti-egeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kft-kozbeszerzesi-eljarasai-ugyviteli-feladatok-e
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16515
Postai cím: Munkásotthon u. 66-68.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gácsi Lászlóné
Telefon: +36 18836849
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu
Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16515
Postai cím: Munkásotthon u. 66-68. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gácsi Lászlóné
Telefon: +36 18836849
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu
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Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) 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
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ügyviteli feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79200000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő pénzügyi, számviteli, bér és munkaügyi szolgáltatások feladatainak (gazdasági
események könyvelése és mérleg készítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) folyamatos ellátása,
határidőre történő elvégzése, a törvényi előírásoknak megfelelően az ajánlatkérő által kialakított
ügy- és számviteli rend alapján, részletesen a specifikációban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
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) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Ügyviteli feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

79200000-6
79210000-9
79211000-6
79212000-3
79211100-7
79220000-2
79631000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye Budapest, IV. ker. Görgey Artúr
u.30., valamint a nyertes ajánlattevő székhelye (távoli szerver elérhetőségének biztosításával
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő pénzügyi, számviteli, bér és munkaügyi szolgáltatások feladatainak (gazdasági
események könyvelése és mérleg készítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) folyamatos ellátása,
határidőre történő elvégzése, a törvényi előírásoknak megfelelően az ajánlatkérő által kialakított
ügy- és számviteli rend alapján, részletesen a specifikációban meghatározottak szerint.
A megbízási szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell ellátni:
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- Főkönyvi fő könyvelés
- Készletkönyvelés
- Tárgyi eszköznyilvántartás
- Bér-, és TB számfejtés, munkaügyi feladatok ellátása megrendelő telephelyén (heti 2 nap
munkaügyi fogadóóra),
- Folyószámla könyvelés,
- Pénzügyi feladatok ellátása,
- Pénztár feladatok ellátása megrendelő telephelyén (heti min.4 nap, 8-16:30 óra közötti
időtartamban)
A feladatok részletes leírását, meghatározását és mennyiségét a „műszaki specifikáció” tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mérlegképes könyvelői végzettséggel, min. 36 hónapos szakmai
tapasztalattal rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott (3 fő) szakembereken felül (min. 1, max. 3 fő) 5
2 Tb. szakelőadói végzettséggel és min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező
szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott (1 fő) szakemberen felül
(min. 1, max. 3 fő) 5
3 Eü. szolgáltató munkaügyi ügyintézésében jártas, min. 12 hó szakmai tapasztalatú szakértők
száma az alk.min.köv.ig. bemutatott (1 fő) szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő) 5
4 Ajánlatkérő székhelyén havi 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban személyes
konzultációt tartó tb. finanszírozásban szakmai tapasztalattal rendelkező szakember száma
(min. 1, max. 2 fő) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6.Ajánlatkérő nem tartja gazdaságilag észszerűnek, figyelemmel a feladat összetettségére, az
elvégzendő feladatok, munkák egymásra épülésére, valamint a folyamatos rendelkezésre állásra és
a fenntartási kötelezettségre.
II.2.5.) Minőségi kritérium 3) alpontja: Eü. alapból finanszírozott Eü. szolgáltató munkaügyi
ügyintézésben jártas szakember (256/2013.(VII.5.) Kr. 2. mell. szerint.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban
AT), alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fenn áll.
Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglalt öntisztázás lehetőségére.
Igazolás: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1-16. §rendelkezései szerint kell igazolni.- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend
(továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek, az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
- Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-nak megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
- A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
aláeső alvállalkozót.
A Kr.13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
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változásbejegyzési eljárás, AT annak tényéről is köteles nyilatkoznia.
Közös ajánlattétel esetében a közös AT mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.
AK kizárja a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból azt az AT-t, AV-t, Alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
AK. elfogadja azt is, az AT. a Kr. 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.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges
megtenni, így az nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál. A kizáró
okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § 10.§ 12. § - 16. § rendelkezései
szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása
előzetes igazolása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetében a közös AT mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatban csak a nyilatkozatot
kell benyújtaniuk a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az
ajánlatban nem, csak a Kbt.69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1)
bekezdésének megfelelően, a Kr. 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, azzal, hogy az
ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását, csupán a IV. rész „α” pontját szükséges kitölteni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek, az
ajánlatkérő felhívására, a Kr.19. §-ában foglaltakban előírtaknak kell részletesen igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Kbt. 69. § (4) bek. alapján ajánlatkérő felhívásra történő igazolás:
P1): A 321/2015.(X.30.) Kr.19.(1) bekezdés b) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell a saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó éves
beszámoló részét képező mérlegét és eredmény kimutatását, mérleg eredmény, és
eladósodottsági mutatójának (Eladósodottság mértéke = Összes Kötelezettség/Forgóeszköz,
vizsgálata végett (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Ajánlattevőnek az éves beszámoló ezen adatait nem szükséges az ajánlatához csatolni abban az
esetben, ha a kért dokumentumok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, ez
esetben a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha ajánlattevő a Kr.19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események könyvelése,
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mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladat tevékenység) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2): A 321/2015.(X.30.) Kr.19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző két
mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre (2015,2016) vonatkozó a teljes árbevételéről, és ugyan
ezen időszakra vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események könyvelése,
mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal kell igazolnia alkalmasságát, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
P3): 321/2015. (X. 30.) Kr.19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell a szakmai
felelősségbiztosítás, és vezetői felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását.
Ha ajánlattevő a Kr.19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja alkalmasságát.(Kr. 19 § (2)-(3) bekezdése).
Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ez esetben Kbt. 65. § (9)
bekezdése is irányadó. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
móddal azonos módon köteles igazolni az alkalmassági feltétel megfelelését.Köteles
nyilatkozni,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a
szerződés teljesítés időtartam alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben adózott
eredménye az utolsó három lezárt üzleti években bármelyik egymást követő kettő évében
negatív volt.
P.1.2): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a 2014., 2015. és a 2016. üzleti évre vonatkoztatott
eladósodottsági mutatójának értéke nagyobb, mint egy (1) bármelyik vizsgált üzleti évben.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében amennyiben ajánlattevő a
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő
alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gazdasági események
könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 25 millió Ft-ot.
P2): Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben - általános forgalmi adó nélkül számított- a teljes árbevétele nem érte el évente
legalább 30 millió forintot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (gazdasági események
könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) nettó árbevételének összege a
vizsgált két év összességében összesen nem éri el legalább a nettó 30 millió Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő az Ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg
működését, ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) származó 8

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 25 millió Ft-ot.
P3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a könyvelési szolgáltatás ellátására
vonatkozóan 5 MFt/káresemény és 15 millió Ft/év kártérítési értékű szakmai
felelősségbiztosítással, valamint a vezető tisztségviselői részére 19 millió Ft/káresemény/év
értékű felelősségbiztosítással.
Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ez
esetben Kbt. 65. § (9) bekezdése is irányadó.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdésének
megfelelően, a Kr. 5. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek azzal, hogy az Ajánlatkérő az EEKD-ban nem
kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV.
rész α” szakaszát szükséges kitölteni, a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát is.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Kr. 21-22. § foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy
megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A közbeszerzési dokumentumban megadott kiválasztási szempontok.
M1): Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ajánlatához
csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, a
közbeszerzés tárgya szerinti (gazdasági események könyvelése, mérlegkészítés, pénzügyi-,
munkaügyi feladatok) tevékenységének ismertetését figyelemmel, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §
szakaszának előírásaira.
A referenciának legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és kapcsolattartójának elérhetősége
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hó, nap)
- a szolgáltatás tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
- saját teljesítés mértéke
M2): A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek megnevezése,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a szolgáltatás teljesítéséért,
minőség-ellenőrzésért felelősek.
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Az ismertetőhöz csatolni kell a szakember iskolai, szakmai végzettségét és az alkalmassági
követelmény körében teljesített szakmai tapasztalatát ismertető szakmai önéletrajzot a
szakember által saját kezűleg aláírva, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A szakmai tapasztalat ismertetése során meg kell jelölni, hogy mely szervezetnél, milyen
időtartam alatt mely (legalább év, hó részletezettséggel) mely szakterületen szerzett szakmai
tapasztalatot és röviden ismertetni kell a gyakorlat körében ellátott feladatait.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben
ajánlatához csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
M3): Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján ajánlatához,
csatolnia kell a minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány másolatát, vagy ennek hiányában a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek bemutatását, valamint nyilatkoznia kell
arról, hogy rendelkezik ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítással.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1): nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben,
összesen legalább 1 db, egy évben, min. 19 MFt összegű Egészségügyi alapból finanszírozott
egészségügyi intézmény részére végzett könyvelés, beszámoló készítés, pénzügyi-, munkaügyi
feladatokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2): nem rendelkezik legalább:
- 2 fő mérlegképes könyvelői végzettségű min. 36. hónapos mérlegképes könyvelői szakmai
tapasztalattal bíró,
- 1fő társadalombiztosítási szakelőadói, min. 36 hónapos társadalombiztosítási szakelőadói
szakmai tapasztalattal bíró,
- 1 fő Egészségügyi alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkaügyi ügyintézésben
legalább 12 hónapos munkaügyi szakmai tapasztalatot szerzett szakemberrel,
- 1 fő társadalombiztosítási finanszírozásában 12 hónapos pénzügyi gyakorlati szakmai
tapasztalattal bíró szakemberrel.
M3).: nem rendelkezik közbeszerzés tárgyával kapcsolatos ISO 9001:2008, vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.
Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő
igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés alapján.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően,
havonta kiállított a számla kézhezvételét követően - Kbt. 135. § (1) bek. - 30 napos átutalással
történik a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül
megfizetésre.
A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény is alkalmazandó.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:HUF
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes leírást a szerződéstervezet is tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
11

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 1042
Budapest, Munkásotthon u. 66-68. II. emelet
Igazgatósági Kabinet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(2), a(4) és a
(6)rendelkezései szerint történik. Az eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek
lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a kiegészítő közbeszerzési dokumentum
(továbbiakban: KKD) tartalmazza. AT az EEKD kitöltésekor szorítkozhat a IV. rész alfa
szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely továbbiszakaszát ki kellene töltenie.
2. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az
ajánlattételi határidő lejártáig a

http://uvzrt.hu/ujpesti-egeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kft-kozbeszerzesi-eljarasai-ugyviteli-feladatok-e
weboldalon. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének
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visszaigazolása.
3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti. A Kbt. 54.§ (2) bekezdése
alapján az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosíték összege: 500.000,- Ft, Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Zrt., az ajánlatkérő
fizetési számlaszáma: 12001008-01506495-00100001; A befizetés megtörténtét igazoló
bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
4. Ajánlat elbírálása a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja. Értékelési módszer: ár esetében fordított
arányosítás, minőségi kritériumok esetében, egyenes arányosítás. Pontszám:1-10 pont.
részletesen a KKD leírva.
5. Hiánypótlás biztosítása Kbt. 71. § szerint, AK a (6) bekezdés szerinti korlátozást nem
alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
6. A Kr. 30. § (4) bekezdés értelmében az AK a P1)-P2)-P3)pont szerinti, valamint M1)-M2)-M3)
pont szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
7. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez. Projekttársaság nem hozható létre.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. AT-nek az az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók
bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
10. Ajánlatnak tartalmazni kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot, nyilatkozatot.
11. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat:
a) Aláírási címpéldány adott esetben meghatalmazás - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban
szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
b) Folyamatban lévő változás bejelentés eljárás esetében AT nyújtsa be a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
c) AT nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről a KD melléklete szerint.
d) Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján AT nyilatkozatát,
e) Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
f) Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasó lapot,
g) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges tartamú nyilatkozatot is.
h) Kbt. 67. § (3)-(4) bek. szerinti nyilatkozatokat, a Kbt. 65. § (7) bek. nyilatkozatot (adott
esetben)
i) Kbt. 73. § (5) bek. szerinti nyilatkozat
12. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére
14) Faksz: Dr. László Viktor lsz: 00044.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148
§-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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