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Magyarország-Budapest: Távközlési szolgáltatások
2015/S 171-311641

HungaroControl Zrt., AK03208, Igló utca 33–35., Címzett: Váradi Márk, Budapest 1185,
MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 12934225. Fax:  +36 12934036. E-mail: mark.varadi@hungarocontrol.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 19.8.2015, 2015/S 159-293039)

 
Tárgy:
CPV:64200000
Távközlési szolgáltatások
A következő helyett:

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasságmegítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
— Az eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), akivel szemben a Kbt. 56. §
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c) pontjainak hatálya alá esik.
Igazolási mód:
— Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben és a Kbt.
57. § (1) bek. a), c) pontokban foglalt kizáró okok fenn nem állását 2. §-10. § rendelkezéseinek megfeleően kell igazolnia.
— A részvételre jelentkező a jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
— Az 57. § (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában, a részvételre jelentkező választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) pontok szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnem tartozik a
Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. a) és c) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.
— A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI.5)
pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolás módja
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P1) Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
értelmében – amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” része az előző három üzleti év vonatkozásában. Amennyiben
a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,részvételre jelentkező csatolja cégszerűen
aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év üzemi (üzleti)tevékenységének eredménye vonatkozásában. Amennyiben
a részvételre jelentkező által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
„Eredménykimutatás” részének benyújtása a jelentkezésben nem szükséges, azok adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
P2) Részvételre jelentkező nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából
(mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről,
attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3)bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Követelmény:
P1) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
„Eredménykimutatás” részének vagy – amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét – az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye vonatkozásában csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatának
tartalma alapján megállapítható, hogy az előző három – számviteli beszámolóval – lezártüzleti év közül több mint egy
évben mérleg szerinti eredménye negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a részvételre jelentkező a
fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg a részvételre jelentkező gazdasági és
pénzügyi alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából(mobilkommunikációs szolgáltatások
nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 130 000 000 HUF
összeget.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha egy megfelel (Kbt. 55.§ (4)
bekezdés).
P2) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindítófelhívás
feladását megelőző három üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (mobilkommunikációs szolgáltatások
nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 130 000 000 HUF összeget.
VI.3) További információk:
VI.3.2.3) Részvételi jelentkezések benyújtásának helye, határideje, részvételi jelentkezések felbontása:
Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezéseiket munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a részvételi jelentkezések
benyújásának utolsó napján 9:00 és 10:00 óra között nyújthatják be.
Részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 17.9 2015. 10:00.
Részvételi jelentkezések bontása: 17.9 2015. 10:00.
A bontáson jelenlevő személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően.
Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14–18. A épület VII. emelet).
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 16.10.2015.
Jelen időpont a Kbt. 85. § (3) bekezdése alapján meghatározott tervezett időpont. Az ajánlatkérő hamarabb is
megküldheti az ajánlattételi felhívást a kiválasztott jelentkezők részére.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
17.9.2015 (10:00)
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IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
17.9.2015 (10:00)
Helyesen:

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
— Az eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), akivel szemben a Kbt. 56. §
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá esik.
Igazolási mód:
— Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben és a Kbt.
57. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását 2. §-10. § rendelkezéseinek megfelelően kell igazolnia.
— A részvételre jelentkező a jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
— Az 57. § (1) bek. c) pontja szerinti kizáró ok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában, a részvételre jelentkező választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bek. c) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. § (1) bek. c) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá.
— A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI.5)
pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolás módja
P1) Részvételre jelentkező nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából
(mobilkommunikációs szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről,
attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Követelmény:
P1) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindítófelhívás
feladását megelőző három üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (mobilkommunikációs szolgáltatások
nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 130 000 000 HUF összeget.
VI.3) További információk:
VI.3.2.3) Részvételi jelentkezések benyújtásának helye, határideje, részvételi jelentkezések felbontása:
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Részvételre jelentkezők részvételi jelentkezéseiket munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a részvételi jelentkezések
benyújtásának utolsó napján 9:00 és 10:00 óra között nyújthatják be.
Részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 21.9 2015. 10:00.
Részvételi jelentkezések bontása: 21.9 2015. 10:00.
A bontáson jelenlevő személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően.
Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14–18. A épület VII. emelet).
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 20.10.2015.
Jelen időpont a Kbt. 85. § (3) bekezdése alapján meghatározott tervezett időpont. Az ajánlatkérő hamarabb is
megküldheti az ajánlattételi felhívást a kiválasztott jelentkezők részére.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
21.9.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
21.9.2015 (10:00)


