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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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://kozbeszerzes.pte.hu/kozbeszerzesi_eljarasok (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: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.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: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b. 316-os iroda
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: czeininger.mariann@pte.hu
Fax: +36 72536345
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.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: központi költségvetési szerv
I.5) 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 tevékenység: Egészségügy és oktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Pécsi Tudományegyetem részére hallgatók toborzása az Amerikai Egyesült Államok és
Kanada területéről
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79634000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Rövid meghatározás:
Közvetítői szerződés alapján amerikai (USA) állampolgársággal rendelkező, valamint kanadai
állampolgárságú hallgatók toborzása a Pécsi Tudományegyetem részére az Amerikai Egyesült
Államok és Kanada területéről
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(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: A Pécsi Tudományegyetem részére hallgatók toborzása az Amerikai Egyesült Államok és
Kanada területéről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79634000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: A toborzásra kerülő hallgatók beiratkozásának,
felsőoktatási tanulmányának helye Pécs, a PTE telephelyei, a hallgatói toborzás megvalósítása:
Amerikai Egyesült Államok, valamint Kanada területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Közvetítői szerződés alapján amerikai (USA) állampolgársággal rendelkező, valamint kanadai
állampolgárságú hallgatók toborzása a Pécsi Tudományegyetem részére az Amerikai Egyesült
Államok és Kanada területéről. Nyertes ajánlattevő képes olyan megfelelően képzett és alkalmas
külföldi hallgatókat toborozni a Célországban, akik megfelelnek a PTE által kínált egyetemi szintű
képzések felvételi követelményeinek.
A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében a Nyertes Ajánlattevő az alábbi
tevékenységeket végzi:
1. Az Egyetem programjai/képzései iránt érdeklődő leendő hallgatók számára minden lényeges
kérdést illetően tájékoztatást nyújt a képzésekről, így különösen a felvételi követelményekről, a
képzések időtartamáról, a tantárgyakról, a vizsgakövetelményekről és a képzés költségeiről.
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2. A képzési portfolióra vonatkozóan minden szükséges tájékoztatást megad és segítséget nyújt a
jelentkezési lap kitöltéséhez.
3. Meggyőződik a jelentkezők felvételhez előírt előképzettségéről, valamint arról, hogy a
jelentkezők rendelkeznek a tanulmányok végzéséhez szükséges anyagi feltételekkel.
4. Összegyűjti a jelentkezési lapokat, valamint az egyéb szükséges kiegészítő dokumentumokat a
jelentkezőktől, és igazolja/hitelesíti/ellenőrzi az abban szereplő adatok megfelelőségét és
valódiságát.
5. Megszervezi a felvételi eljárást a Célországban, amennyiben ez az adott program esetében a
felvételi vizsgakövetelmény. A felvételi vizsgát az egyetem szakmai elvárásainak megfelelően kell
kivitelezni.
6. A Toborzó Ügynök vállalja, hogy minden szükséges adminisztrációs intézkedést megtesz a
felvételi vizsga megfelelő lefolytatásának érdekében, úgy mint a helyszín lefoglalása,
kommunikáció a jelentkezőkkel és a jelentkezők regisztrálása.
7. A Toborzó Ügynök fedezi a felvételi vizsgához kapcsolódó kiadásokat, beleértve az esetleges
bérleti díjat, szolgáltatások díját, postaköltséget és az adókat.
8. A Magyarországról érkező vizsgáztatók utazási és szállásköltsége a Toborzó ügynököt terhelik.
9. Megfelelő tájékoztatást, útmutatást nyújt a felvett jelentkezők számára a magyar tanuló vízum
megszerzéséhez szükséges felkészülésben (biztosítja a szükséges formanyomtatványokat,
segítséget nyújt azok kitöltéséhez és a magyar követségen zajló interjúra történő felkészüléshez).
10. Vállalja, hogy a saját költségén folytatja a képzések népszerűsítéséhez szükséges
hirdetési/marketing tevékenységet, és a képzések népszerűsítését szolgáló reklám/marketing
anyagok előállítását. A Toborzó Ügynök vállalja továbbá minden olyan tevékenység folytatását,
amelyek alkalmasak lehetnek a Pécsi Tudományegyetem hatékony és sikeres népszerűsítésére a
Célországban, ideértve - de nem kizárólagosan - hirdetési/reklám szóróanyagok, brosúrák
készítését és terjesztését, újságcikkek, újsághirdetések megjelentetését (ezen tevékenységek és
hirdetési anyagok költségei a Toborzó Ügynököt terhelik).
11. Amennyiben szükséges saját költségén kezdeményezi PR kapcsolatok kiépítését, találkozók,
szemináriumok, előadások megszervezését.
A Toborzó Ügynök minden lényeges tájékoztatást megad az Egyetem számára:
• a Célország oktatási helyzetéről/oktatási piacáról;
• a pályázó hallgatók jelentkezéseivel kapcsolatos információkról;
• az előforduló olyan intézményi, hallgatói vagy szülői panaszokról, tapasztalatokról,
észrevételekről és javaslatokról, amelyről az Egyetemnek tudnia kell.
Rendszeresen tájékoztatja az Egyetemet a tevékenységeiről és részletes éves beszámolót készít az
Egyetemnek a jelen megállapodás alapján végzett tevékenységei eredményeiről.
A Toborzó Ügynök feladata összegyűjteni a jelentkezési lapokat, valamint az egyéb szükséges
kiegészítő dokumentumokat a jelentkezőktől és ellenőrzi az abban szereplő adatok megfelelőségét
és valódiságát. A Toborzó Ügynök ezt követően a teljes jelentkezési dokumentációt megküldi az
Egyetemnek.
Az Egyetem ezt követően lebonyolítja - amennyiben az adott szakra történő felvételhez szükséges a felvételi eljárás meghatározott szakaszát.
(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
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x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember angol nyelvtudása 10
2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember francia nyelvtudása 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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: 1 Pénznem: HUF
(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: 12 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:
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:
a II.1.5) és II.2.6) pontban technikai információ szerepel, Ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült
értéket! Kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került megadásra!
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: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
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alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását: a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10., 11-16. §-aiban meghatározottak szerint kell
igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű a jelen felhívás feladásának
dátumánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan
tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy ajánlattevőn (közös ajánlattevő), illetőleg a
szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2)
bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg
szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb
kilenc éven belül megkezdett és legfeljebb hat éven belül befejezett (72 hónap) legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti (magyarországi felsőoktatási intézmény számára az Amerikai
Egyesült Államok és Kanada területéről hallgatók toborzása szolgáltatások) referenciáinak
bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a szolgáltatás mennyiségét, a , a teljesítés helyét,
idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a
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szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - a
részvételre jelentkező, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú
igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ára és 22.§ (5) bekezdésében
foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az egységes
európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a
formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 21. § (1) bekezdés a)
pontja, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
jelen felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban egy vagy több szolgáltatásnyújtást
igazoló referenciával, amely/ek legalább 15 fő vagy amerikai (USA) állampolgársággal
rendelkező vagy kanadai állampolgárságú hallgató toborzása magyarországi felsőoktatási
intézmény számára az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területéről szolgáltatás
teljesítésére vonatkozik/nak, és igazolja/ák, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
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)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően negyedévente
kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül
átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével
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teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad, ajánlati biztosítékot nem ír elő. A késedelmi kamatra
vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. A részletes feltételeket a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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
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
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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: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Pécsi Tudományegyetem,
Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 321. sz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási
eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.
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 A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat jelentkezésenként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton
el kell érnie, melyet köteles faxon vagy emailen ajánlatkérő részére elküldött nyilatkozatával
(regisztrációs lap) igazolni. A regisztrációs lap Ajánlatkérő részére történő megküldése az
eljárásban való részvétel feltétele. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös
ajánlattétel esetén elegendő, ha az KD-t az egyik ajánlattevő eléri. A KD elektronikusan
elérhető: www.pte.hu. Regisztráció: a kozbeszerzes@pte.hu címre, vagy faxon a +36 72536345
számra!
2 Ajánlati biztosíték nincs.
3 Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók. Kiegészítő
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tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: 2017.
július 24. 10:00 óra és helye: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság:
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 321. tárgyaló
4 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza
meg.
5 Ajánlatban benyújtani: Kbt. 66. § (2), (4), (6), Kbt. 67. § (1), (3), (4) szerinti nyilatkozatokat a
KD-ban meghat. tartalommal, a nemleges nyil. is! Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot; a kieg.táj.
figyelembe vételére, a fordítások hitelességére von. nyilatkozatot; árazott költségvetést. Kbt. 47.
§ (2) az irányadó, Kbt. 66.§ (2) szerinti nyil. eredetiben vagy hiteles másolatban!
Ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, és 1 db elektronikus formában is be kell nyújtani;
nyilatkozattal, hogy az elektronikus példány a papír alapú példánnyal megegyezik; eltérés
esetén a papír alapú az irányadó.
Ajánlattevő ajánlatában csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot.
6 Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési
részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer fordított
arányosítás, illetve pontkiosztás ismertetését a KD tartalmazza.
7 Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő az
ajánlattevő általi felelős fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő
felel. Ajánlatkérő csak a fordítást vizsgálja. Eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
8 Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről
haladéktalanul értesíti.
9 Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
10 További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
11 A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt
tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése
érdekében.
12 Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
13 Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári
napot ért.
14 Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
15 Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
16 Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
17 FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Zámbó Balázs (00956)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): 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: Kbt. 148.§
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 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/11 (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
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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