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

Túravezetési feladatok ellátása a Szemlő-hegyi- és Pál-völgyi-barlangbanKözbeszerzés 
tárgya:
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1. rész: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35., 2. rész: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:18Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Környezetvédelem

Szolgáltatás megrendelés

Túravezetési feladatok ellátása a Szemlő-hegyi- és Pál-völgyi-barlangban

1. rész: Szemlő-hegyi-barlangban ellátandó feladatok: Túravezetés(átlagosan heti 40-50 túra), ennek körében AT köteles: A Barlangban
túracsoportok vezetése a keddi szünnap kivételével minden nap a Barlang nyitvatartási idejében (első túra 10 órakor, utolsó túra 16 
órakor indul). A túrákat átlagos látogatói forgalom esetén óránként, nagyobb látogatói létszám esetén 30, igény esetén 20 percenként 
kell indítania. A barlang látnivalót összesen nyolc megállóban kell ismertetnie, a túrák átlagos időtartamának 35-40 perc 
hosszúságúnak kell lennie. A nyitvatartási időn belüli túravezetési feladatokat napi 7 órában szükséges ellátni, normál üzemben 1 fővel
. A nyitva tartáson kívüli túravezetési feladat eseti jellegű, átlagban havi 2-3 alkalom. Felszínen ügyelet biztosítása a túravezetések 
ideje alatt, ennek körében AT köteles: A pénztárban elhelyezett jelzőberendezések és segélykérő telefon útján üzemzavar vagy 
különleges esemény bekövetkezése esetén a szükséges lépéseket megtenni; az egymást követő csoportok összehangolásáról 
gondoskodni. Pénztárosi feladatok és kiadvány értékesítési tevékenység ellátása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási
idején belül folyamatosan, továbbá a nyitvatartási időn túli túráknál a belépőjegyek és AK kiadványainak, ajándéktárgyainak (együtt: 
Termékek) árusítása, a jegyárusításhoz kapcsolódóan a jogszabályszerű számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése. 
Barlanggal kapcsolatos ismeretekkel összefüggő foglalkozások megtartása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási 
idejében igény esetén, de éves átlagban maximum napi 1 alkalommal, 10 - 30 fős csoportok számára nagyjából 2,5 óra hosszúságú, 
barlanglátogatással egybekötött foglalkozás tartása a Barlanggal kapcsolatos ismeretekkel összefüggésben. 2. rész: 
Pál-völgyi-barlangban ellátandó feladatok: Túravezetés (átlagosan heti 40-50 túra), ennek körében Ajánlattevő köteles: A Barlangban 
túracsoportok vezetése a hétfői szünnap kivételével minden nap a Barlang nyitvatartási idejében (első túra 10:15-kor, utolsó túra 16:
15 órakor indul). A túrákat átlagos látogatói forgalom esetén óránként, nagyobb látogatói létszám esetén 30, igény esetén 20 
percenként kell indítania. A barlang látnivalót összesen tíz megállóban kell ismertetnie, a túrák átlagos időtartamának 1 óra 
hosszúságúnak kell lennie. A Barlang nyitvatartási idején kívül, 8-20 óra közötti időszakban, előre bejelentkezett, legalább 10 főnyi 
fizető résztvevővel zajló túrákat vezetni, ezen túrára a jelentkezéseket koordinálni, a jelentkezőket túrákra beosztani. A nyitvatartási 
időn belüli túravezetési feladatokat napi 7 órában szükséges ellátni, normál üzemben a túra hosszúsága miatt 2 fővel. A nyitva 
tartáson kívüli túravezetési feladat eseti jellegű, átlagban havi 2-3 alkalom. Felszínen ügyelet biztosítása a túravezetések ideje alatt, 
ennek körében AT köteles: A pénztárban elhelyezett jelzőberendezések és segélykérő telefon útján üzemzavar vagy különleges 
esemény bekövetkezése esetén a szükséges lépéseket megtenni; az egymást követő csoportok összehangolásáról gondoskodni. 
Pénztárosi feladatok és kiadvány értékesítési tevékenység ellátása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási idején belül 
folyamatosan, továbbá a nyitvatartási időn túli túráknál a belépőjegyek és Ajánlatkérő kiadványainak, ajándéktárgyainak (együtt: 
Termékek) árusítása, a jegyárusításhoz kapcsolódóan a jogszabályszerű számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése. A fenti 
tevékenységek vonatkozásában a Barlang kiépített szakaszára Ajánlatkérő a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, KTF: 2103-1/2015. számú hasznosítási engedéllyel, valamint elfogadott üzemeltetési 
szabályzattal rendelkezik. Nyertes ajánlattevőnek az Engedélyben és a Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Túravezetés(átlagosan heti 40-50 túra), ennek körében AT köteles: A Barlangban túracsoportok vezetése a keddi szünnap kivételével 
minden nap a Barlang nyitvatartási idejében (első túra 10 órakor, utolsó túra 16 órakor indul). A túrákat átlagos látogatói forgalom 
esetén óránként, nagyobb látogatói létszám esetén 30, igény esetén 20 percenként kell indítania. A barlang látnivalót összesen nyolc 
megállóban kell ismertetnie, a túrák átlagos időtartamának 35-40 perc hosszúságúnak kell lennie. A Barlang nyitvatartási idején kívül, 
8-20 óra közötti időszakban, előre bejelentkezett, legalább 10 főnyi fizető résztvevővel zajló túrákat vezetni, ezen túrára a 
jelentkezéseket koordinálni, a jelentkezőket túrákra beosztani. Az egyes túrákon a maximális látogatói létszám 30 fő. A nyitvatartási 
időn belüli túravezetési feladatokat napi 7 órában szükséges ellátni, normál üzemben 1 fővel. A nyitva tartáson kívüli túravezetési 
feladat eseti jellegű, átlagban havi 2-3 alkalom. Felszínen ügyelet biztosítása a túravezetések ideje alatt, ennek körében AT köteles: A 
pénztárban elhelyezett jelzőberendezések és segélykérő telefon útján üzemzavar vagy különleges esemény bekövetkezése esetén a 
szükséges lépéseket megtenni; az egymást követő csoportok összehangolásáról gondoskodni. Az Üzemelési naplót naponta vezetni. A 
barlangi fogadóépület, és a fogadóépülethez tartozó park napi nyitási és zárási feladatait ellátni. A biztonságos látogatás feltételeinek -
üzemidő előtti - napi ellenőrzéséről gondoskodni. A Barlang fogadóépületének, illetve a pénztárhelyiség bejárati ajtajának, 
nyílászáróinak üzemidő végeztével történő zárását, valamint az épület riasztórendszerének aktiválását, illetve üzemidő kezdetére a 
nyitását és a deaktiválását, a riasztó naplóüzeneteinek leolvasását elvégezni. Pénztárosi feladatok és kiadvány értékesítési tevékenység
ellátása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási idején belül folyamatosan, továbbá a nyitvatartási időn túli túráknál a 
belépőjegyek és AK kiadványainak, ajándéktárgyainak (együtt: Termékek) árusítása, a jegyárusításhoz kapcsolódóan a jogszabályszerű
számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése. A Termékek egy-egy példányának elhelyezése az ár feltüntetésével a Barlang 
fogadóépületében lévő vitrinekben. Gondoskodni a Barlang pénztárában keletkező teljes bevétel AK mindenkor hatályos Pénz és 
Értékkezelési Szabályzatában előírt módon és formában történő kezeléséről és AK bankszámlájára történő befizetéséről. A 
jegytípusoknak megfelelő felosztásban havonta statisztikai adatokat, valamint Termékenként az adott havi eladási adatokat AK részére
átadni. Az egyes túrákon részt vevő látogatók számáról, valamint a látogatók lakhelyére vonatkozóan statisztikát vezetni és az 
adatokat havonta Ajánlatkérő részére átadni. Barlanggal kapcsolatos ismeretekkel összefüggő foglalkozások megtartása, ennek 
keretében AT. feladata: A Barlang nyitvatartási idejében igény esetén, de éves átlagban maximum napi 1 alkalommal, 10-30 fős 
csoportok számára nagyjából 2,5 óra hosszúságú, barlanglátogatással egybekötött foglalkozás tartása a Barlanggal kapcsolatos 
ismeretekkel összefüggésben. A műszaki leírásban részletezett tematika szerinti foglalkozások szervezése és a jelentkezők 
koordinálása AT kötelezettsége. Barlangkulcsok kezelésével összefüggő feladatok ennek keretében AT feladata: A részére átadott 
kulcsokat a Barlang pénztárában elzárva őrizni. A barlangkulcsokat azon személyek részére kiadni, akik hitelt érdemlően igazolják, 
hogy jogosultak az adott barlangba történő belépéshez. Naprakészen dokumentálni a barlangkulcsok kiadását és visszavételét. A 
barlangkulcsok kiadásával kapcsolatos valamennyi rendkívüli eseményt (pl. kulcs elvesztése, zár elromlása, stb.) Ajánlatkérő felé 
haladéktalanul jelezni. További részletek és pontos feladat meghatározásokat a III. kötet (Műszaki dok.) tartalmaz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU11 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

63514000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Túravezetés ellátása a Szemlő-hegyi-barlangbanII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Igen

Igen

MSZ2.2. alk-i min.köv.ben előírt szakember többlet szakmai tap-a 30
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU11 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

63514000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Túravezetés ellátása a Pál-völgyi-barlangbanII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.4. folyt.: A fenti tevékenységek vonatkozásában a Barlang kiépített szakaszára AK a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, KTF: 2103-1/2015. számú hasznosítási engedéllyel, valamint elfogadott üzemeltetési 
szabályzattal rendelkezik. Nyertes AT-nek az Engedélyben és a Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Havi nettó megbízási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

18

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Havi nettó megbízási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Túravezetés (átlagosan heti 40-50 túra), ennek körében AT köteles: A Barlangban túracsoportok vezetése a hétfői szünnap kivételével 
minden nap a Barlang nyitvatartási idejében (első túra 10:15-kor, utolsó túra 16:15 órakor indul). A túrákat átlagos látogatói forgalom 
esetén óránként, nagyobb látogatói létszám esetén 30, igény esetén 20 percenként kell indítania. A barlang látnivalót összesen tíz 
megállóban kell ismertetnie, a túrák átlagos időtartamának 1 óra hosszúságúnak kell lennie. A Barlang nyitvatartási idején kívül, 8-20 
óra közötti időszakban, előre bejelentkezett, legalább 10 főnyi fizető résztvevővel zajló túrákat vezetni, ezen túrára a jelentkezéseket 
koordinálni, a jelentkezőket túrákra beosztani. Az egyes túrákon a maximális látogatói létszám 30 fő. A nyitvatartási időn belüli 
túravezetési feladatokat napi 7 órában szükséges ellátni, normál üzemben a túra hosszúsága miatt 2 fővel. A nyitva tartáson kívüli 
túravezetési feladat eseti jellegű, átlagban havi 2-3 alkalom. Felszínen ügyelet biztosítása a túravezetések ideje alatt, ennek körében 
AT köteles: A pénztárban elhelyezett jelzőberendezések és segélykérő telefon útján üzemzavar vagy különleges esemény 
bekövetkezése esetén a szükséges lépéseket megtenni; az egymást követő csoportok összehangolásáról gondoskodni. Az Üzemelési 
naplót naponta vezetni. A biztonságos látogatás feltételeinek - üzemidő előtti - napi ellenőrzéséről gondoskodni. A fogadóépület 
barlangüzem részéhez tartozó riasztórendszert aktiválni illetve deaktiválni, az esetleges naplóüzenetek leolvasni. A naplózott riasztás 
észlelése esetén AK azonnali értesítése. Pénztárosi feladatok és kiadvány értékesítési tevékenység ellátása, ennek keretében AT 
feladata: A Barlang nyitvatartási idején belül folyamatosan, továbbá a nyitvatartási időn túli túráknál a belépőjegyek és AK 
kiadványainak, ajándéktárgyainak (együtt: Termékek) árusítása, a jegyárusításhoz kapcsolódóan a jogszabályszerű számla-, illetve 
nyugtaadási kötelezettség teljesítése. A Termékek egy-egy példányának elhelyezése az ár feltüntetésével a Barlang fogadóépületében 
lévő vitrinekben. Gondoskodni a Barlang pénztárában keletkező teljes bevétel AK mindenkor hatályos Pénz és Értékkezelési 
Szabályzatában előírt módon és formában történő kezeléséről és AK bankszámlájára történő befizetéséről. A jegytípusoknak megfelelő 
felosztásban havonta statisztikai adatokat, valamint Termékenként az adott havi eladási adatokat AK részére átadni. Az egyes túrákon 
részt vevő látogatók számáról, valamint a látogatók lakhelyére vonatkozóan statisztikát vezetni és az adatokat havonta Ajánlatkérő 
részére átadni. Barlangkulcsok kezelésével összefüggő feladatok. ennek keretében AT feladata: A részére átadott kulcsokat a Barlang 
pénztárában elzárva őrizni. A barlangkulcsokat azon személyek részére kiadni, akik hitelt érdemlően igazolják, hogy jogosultak az 
adott barlangba történő belépéshez. Naprakészen dokumentálni a barlangkulcsok kiadását és visszavételét. A barlangkulcsok 
kiadásával kapcsolatos valamennyi rendkívüli eseményt (pl. kulcs elvesztése, zár elromlása, stb.) AK felé haladéktalanul jelezni. A fenti
feladatok vonatkozásában a Barlang kiépített szakaszára Ajánlatkérő a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség által kiadott, KTF: 2107-1/2015. számú hasznosítási engedéllyel, valamint elfogadott üzemeltetési szabályzattal 
rendelkezik (szerződés-tervezet 1. és 2. számú melléklete). Nyertes ajánlattevőnek az Engedélyben és a Szabályzatban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. További részletek és pontos feladat meghatározásokat a III. kötet (Műszaki dok.) tartalmaz.

Igen

Igen

Az MSZ2.1. alk-i min.köv.ben előírt szakember többlet szakmai tap-a 30

Nem

Igen

18

Nem
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III.1.3. folyt, Műszaki alk.i követelmények- Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása folyt.: teljesített szolgáltatások 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az 
ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett 
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bek.]. A projekttársaság teljesítését az 
alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a 
teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bek.
] Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak 
megfelelő szolgáltatás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági 
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. MSZ2.: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a 
minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont)]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő 
szakemberekre. Az 1. rész esetén az MSZ2.1. szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét igazoló 
dokumentum egyszerű másolata, továbbá az 1. rész esetén az MSZ2.2. és a 2. rész esetén az MSZ2.1. barlangi túravezetői képzettség 
igazolásaként a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 17. § (5) bekezdése szerinti arcképes barlangi túravezetői igazolvány egyszerű másolata,
a barlangi idegenvezetői képesítés esetén a korábban megszerzett OKJ-s bizonyítvány egyszerű másolatával, vagy a képzés 
megszűnése miatt az azzal egyenértékű végzettség vagy a korábban megszerezhető OKJ-s képesítés megszerzéséhez szükséges 
szakmai tapasztalat és végzettség bemutatásával, valamint az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai gyakorlat 

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

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját nyilatkozatával kell igazolnia. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/
2015. (X. 30.) 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 [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.]. Az alvállalkozó és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.]. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.]. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 
17. § (1)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú 
nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §]. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatokon 
ajánlatkérő kéri feltüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát, a következők szerint: "Túravezetési feladatok ellátása a Szemlő-hegyi- és 
Pál-völgyi-barlangban"

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindkét rész esetén: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek 
ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. 
b) pont]. A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.4. folyt.: hasznosítási engedéllyel, valamint elfogadott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Nyertes ajánlattevőnek az 
Engedélyben és a Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. További részletek és pontos feladat meghatározásokat a III
. kötet (Műszaki dok.) tartalmaz.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan amennyiben: 1-2. rész esetén: GP1.: Az eljárást 
megindító felhívás megküldésének napját megelőző egy évben (12 hónapban) létező, illetve létezett bármelyik pénzforgalmi számláján 
30 napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított egy éves (12 hónapos)
időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. A GP1. alkalmassági 
követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös 
ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP1. alkalmassági követelménynek. 1. rész esetén: GP2.: 
Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint az adózott eredménye az eljárást 
megindító felhívás megküldését megelőző három üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt. A GP2. alkalmassági követelmény 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös ajánlattétel 
esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg a GP2. alkalmassági követelménynek. Amennyiben az ajánlattevő a GP2. 
szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a közbeszerzés tárgyából (barlangi túravezetés) származó árbevétele a 
működése ideje alatt eléri a nettó 16.500.000 Ft-ot. 2. rész esetén: GP2.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három üzleti 
évben egynél több üzleti évben negatív volt. A GP2. alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a 
gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg 
a GP2. alkalmassági követelménynek. Amennyiben az ajánlattevő a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát
, ha a közbeszerzés tárgyából (barlangi túravezetés) származó árbevétele a működése ideje alatt eléri a nettó 20.350.000 Ft-ot. 
Amennyiben ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot és a GP.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

1-2. rész esetén: AK a Kbt. 67. §-a és 114. § (2) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a GP1., GP2. alkalmassági követelménynek 
való megfelelés tekintetében az ajánlatban – első körben – csak nyilatkozni kell. A GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiak szerint előírt igazolásokat az AK által a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására 
köteles benyújtani az arra felhívott AT. Az AK külön – Kbt. 69. § (4) bek. szerinti – felhívásra csatolandó igazolások: GP1.: Valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző egy évben (
12 hónapban) létező, illetve létezett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre
, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal: - a vezetett pénzforgalmi 
számlaszámok megjelölése, - mióta vezeti (megszűnt számlaszám(ok) esetében mettől meddig vezette) az ügyfél pénzforgalmi 
számláját/számláit, - az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított egy éves (12 hónapos) időtartamban - 
illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás 
bármelyik vezetett számláján. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napján létező számlaszámok tekintetében a számlavezető 
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál. „
Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A nyilatkozatok 
– a különböző banki gyakorlatnak megfelelően – eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell 
adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az 
ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz 
közlést. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon 
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság 
időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bek.] GP2.: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 
megküldését megelőző három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói 
eredmény-kimutatás részeinek a benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha a 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az AT a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt 
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (barlangi 
túravezetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek.]. Ha az AT a GP2. szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a 
GP.2. szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [
321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.].

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a 
szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat kezdete és vége év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az 1. rész 
esetén MSZ2.1. és MSZ2.2., a 2. rész esetén az MSZ2.1 szerinti szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát is csatolni 
szükséges az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására. A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat kezdete és vége
év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, 
melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. AT - az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti 
felhívására - csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben 
kijelenti, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő 
beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartama alatt, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését 
bármilyen szempontból akadályozná. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., 67. § (3) bek., 114. § (2) bek., valamint a 
321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bek., 24. § (1) bek. előírásaira.
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Mindkét rész esetén: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 2017. évi CL. törvény 2011. 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Mindkét rész esetén: Meghiúsulási kötbér: amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, elmarad valamely „garantált” túra (
Szemlő-hegyi-barlang esetében a nyitvatartási idő alatt egész órakor, a Pál-völgyi-barlang esetében a nyitva tartás ideje alatt minden 
óra 15 perckor induló) vagy előre egyeztetett túra, vagy a Szemlő-hegyi-barlang esetében a barlanggal kapcsolatos ismeretekkel 
összefüggő, előre egyeztetett foglalkozások megtartása, a Vállalkozót az elmaradt túránként és foglalkozásonként 40.000 Ft 
kötbérfizetési kötelezettség terheli Megrendelő irányába.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan: 1. és a 2. rész esetén: MSZ1.: ha az eljárást 
megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem rendelkezik az előírásoknak, valamint a 
szerződésnek megfelelően teljesített teljesítési igazolással lezárt olyan referenciával, ami megfelel a következő előírásoknak: 1 éves 
folyamatos barlangi túravezetési tevékenység szerződésszerű teljesítéséről szóló, legalább 1 db referenciával Ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három éves (36 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 
az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított hat éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokra veszi
figyelembe. 1. rész: MSZ2.: ha nem rendelkezik legalább 2 fő – teljesítésbe bevonni kívánt - az alábbi végzettséggel, szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberekkel, akik közül: MSZ2.1) legalább 1 fő földrajz vagy környezetvédelem szakpár egyikével 
rendelkező tanár és/vagy geológus és/vagy geográfus, és/vagy földtudományi kutató végzettséggel rendelkező szakemberrel, továbbá 
MSZ2.2) legalább 1 fő a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet szerinti barlangi túravezető képzettséggel és/vagy barlangi idegenvezető 
képesítéssel (OKJ szám: 52787201) végzettséggel, aki rendelkezik legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal idegenforgalmi hasznosítási
célból kiépített és a nagyközönség számára megnyitott barlangban végzett barlangi idegenvezetés, vagy kalandturisztikai hasznosítási 
célból üzemeltetett barlangban üzemszerűen, kalandturisztikai céllal végzett túravezetés terén. 2. rész: MSZ2.: ha nem rendelkezik 
legalább – teljesítésbe bevonni kívánt - az alábbi végzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel: MSZ2.1) legalább 1 fő 
a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet szerinti barlangi túravezető képzettséggel, és/vagy barlangi idegenvezető képesítéssel (OKJ száma: 
52787201), aki rendelkezik legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal idegenforgalmi hasznosítási célból kiépített és a nagyközönség 
számára megnyitott barlangban végzett barlangi idegenvezetés, vagy kalandturisztikai hasznosítási célból üzemeltetett barlangban 
üzemszerűen, kalandturisztikai céllal végzett túravezetés terén. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel 
érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Egy szakember csak egy pozícióba jelölhető, 
továbbá egy szakember több rész esetén is bemutatható.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

AK a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az MSZ1., MSZ2. alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés tekintetében az ajánlatban – első körben – csak nyilatkozni kell. Az MSZ1., MSZ2. alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiak szerint előírt igazolásokat az AK által a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti 
felhívására köteles benyújtani az arra felhívott AT. Az AK külön – Kbt. 69. § (4) bek. szerinti – felhívásra csatolandó igazolások: MSZ1.: 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 
hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § (1) szerinti nyilatkozat vagy a szerződést 
kötő másik fél által adott igazolás. A nyilatkozat / szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma: - a 
referenciaszolgáltatást szerződéskötő félként teljesítő gazdasági szereplő (Megbízott/Vállalkozó) neve, székhelye, - a 
referenciaszerződést kötő másik fél (Megrendelő/Megbízó) neve, székelye, - a referenciaszerződés teljes tárgya, (barlangi túravezetés) 
- a referenciaszerződés részét képező, az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns teljesítési igazolással lezárt 
szolgáltatások bemutatása, - a teljesítés oszthatatlan jellegének rögzítése, amennyiben releváns - az alkalmassági 
minimumkövetelmény szempontjából releváns szolgáltatás teljesítésének oszthatatlansága esetén: az alkalmassági 
minimumkövetelmény szempontjából releváns teljesítési igazolással lezárt szolgáltatás teljes mennyisége - az alkalmassági 
minimumkövetelmény szempontjából releváns szolgáltatás teljesítésének oszthatósága vagy egyedüli teljesítése esetén: az 
alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns teljesítési igazolással lezárt szolgáltatás saját teljesítésének (azaz a 
referenciát jelen eljárás keretei között az alkalmasság igazolása céljából bemutató gazdasági szereplő teljesítésének) mennyisége - a 
teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e, - amennyiben az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szolgáltatás a 
szerződés részteljesítésként valósult meg: a részteljesítés tényének jelzése Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat nem
utal a részteljesítés vagy a teljesítés oszthatatlanságának tényére, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nincs szó részteljesítésről, illetve a 
teljesítés osztható vagy egyedüli. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként AK 
elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg [321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §]. Az AK oszthatatlan teljesítésről akkor beszél, ha a referenciát szerződést kötő félként az 
alkalmasság igazolása céljából bemutató gazd-i szereplő az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns teljesítési 
igazolással lezárt szolgáltatásokat legalább egy további gazd-i szereplővel közösen, azonos szerződés keretei között és azonos 
szerződéskötői pozícióban teljesítette, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bek. rögzítetteknek megfelelően a teljesített 
szolgáltatásra vonatkozó referenciaig. vagy referencianyil. – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k (gazd-i 
szereplők) által végzett munkák elkülönítésével. Minden egyéb esetben a teljesítés osztható vagy egyedüli. Amennyiben a teljesítés 
osztható vagy egyedüli, az alkalmasság megállapítása tekintetében AK kizárólag az alkalmasságot igazoló gazd-i szereplő saját 
teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás vagy 
nyilatknyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges abban az esetben a GP.2. alkalmassági követelmény 
tekintetében elegendő a magasabb pénzügyi alkalmassági követelménynek eleget tennie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (
6)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 114. § (2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bek. előírásaira.
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

évi CXCV. törvény 368/2011. (XII. 31.) Kr. Finanszírozás: AK saját költségvetéséből Amennyiben a 2019. november 01. – 2020. február 
28. közötti időszakban az előző év ugyanezen időszakához képest az ingyenes belépésre jogosultak, valamint a nyitvatartási időn túli 
túrák és az 1. rész esetén a barlanggal kapcsolatos ismeretekkel összefüggő foglalkozáson részt vevők levonásával számított teljes 
látogatószám legalább 20%-os növekedést mutat, a nyertes ajánlattevőt az előző évi létszámhoz képest bekövetkezett 
létszámbővülésre eső bevétel 30%-ával megegyező forgalombővülési jutalék illeti meg. Az említett jutalékot Ajánlatkérő 2020. április 
30. napjáig köteles a nyertes ajánlattevő által kiállított, és a barlangüzemeltetés-vezető által igazolt számla alapján átutalással 
kiegyenlíteni a számla benyújtását követő 30 napon belül.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.03.04 13:00

HU
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárás fajtája a Kbt. 113. § sz.-i nyílt eljárás. 2. Közbeszerzési dok. elérhetősége (Kbt. 39. § (1) bek.) www.ekr.gov.hu EKR 
szám: EKR000081492019 3. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja: elektronikus. 4. Az ajánlatok 
felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával 
később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - 
azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az AT-k részére elérhetővé teszi. 5. AK nem tart helyszíni bejárást
, illetve konzultációt. 6. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 7. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 
8. Faksz neve: dr. Paksi Gábor, lajstromszáma: 00062, címe: ANPAST Europroject Kft., 1053 Bp., Ferenciek tere 2., II. em. 13., 
e-mail cím: iroda@anpast.hu 9. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-100. 10. Az értékelés módszere: 1. fordított arányosítás, 2. egyenes arányosítás. AK a 2. sz. értékelési 
részszempontnál mindkét rész esetén a szakember id. forg-i hasznosítási célból kiépített és a nagyközönség számára megnyitott 
barlangban végzett barlangi idegenvezetés, vagy kalandturisztikai hasznosítási célból üzemeltetett barlangban üzemszerűen, 
kalandturisztikai céllal végzett túravezetés terén szerzett többlettapasztalatát értékeli. 11. Az 1. rész esetén a nyertes AT a 
szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a teljesítésbe bevonásra kerülő az alkalmassági minimumkövetelményen felül 1 fő 
szakemberrel, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. 12. A 2. rész esetén a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára 
rendelkezzen a teljesítésbe bevonásra kerülő az alkalmassági minimumkövetelményen felül 2 szakemberrel, akik a 13/1998. (V. 6
.) KTM rendelet szerinti barlangi túravezető képzettséggel, és/vagy barlangi idegenvezető képesítéssel (OKJ száma: 52787201) 
rendelkeznek, továbbá rendelkezzen 1 fő szakemberrel, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. 13. AT-nek az 
árrészletező táblázatot az ajánlat részeként, a felolvasólapon rögzített megajánlás alátámasztására vonatkozó dokumentumként 
szükséges benyújtania. 14. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy amennyiben a kizáró 
okok fenn nem állása igazolásának körében, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés körében a gazd-i szereplő az 
AK korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a jelen eljárásban előírt, kizáró 
okok és alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak arról nyilatkozzon, 
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során! AK meg fogja vizsgálni, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e a jelen közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek. 15. 
Kbt. 35. § (8)-(9): Az AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását. 16. A felhívásban használt rövidítések a következőt jelentik: AK=Ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, 
gazd-i=gazdasági, tap-a = tapasztalata, sz.=számára, id-forg-i=idegenforgalmi. 17. III.1.5) folyt.: Nyertes AT-t megilleti az AK 
Termékeinek árusításából származó nettó bevétel 15 %-a, mint forgalmi jutalék. A nyertes AT-t a fentieken túl megillető forgalmi
jutalék megállapításának és elszámolásának alapja a nyertes AT által a Termékek tárgyhavi értékesítési adatairól adott havi 
elszámolás. A közölt elszámolás alapján a tárgyhavi forgalmi jutalék megfizetése az elszámolást követően a nyertes AT által 
kiállított számla alapján, annak kézhezvételét és AK ökoturisztika, és környezeti nevelési osztályvezetőjének teljesítésigazolását 
követő 30 napon belül, átutalással történik.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem




