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I. szakasz: Ajánlatkérő
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

79610000-3

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000103602018/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000103602018/reszletek

A közbeszerzési dokumentum a következő URL címen érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus

Egyetem

Oktatás

Diákmunka szolgáltatás beszerzése

EKR000103602018

Szolgáltatás megrendelés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezeti egységeinek részére tevékenységeikkel 
összefüggésben diákmunka szolgáltatás beszerzése keretszerződéssel.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU321 Hajdú-Bihar

HU231 Baranya

HU223 Zala

HU222 Vas

HU213 Veszprém

HU212 Komárom-Esztergom

HU211 Fejér

HU12 Pest

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

79610000-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

A megrendelendő munkák az esetek igen nagy részében komplexek, több, eltérő feladatot foglalnak magukban, amelyek több cégtől 
történő megrendelése a megfelelő szervezést és munkavégzést akadályozná.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

Diákmunka szolgáltatás beszerzése

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, amelyek listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezeti egységeinek részére tevékenységeikkel összefüggésben diákmunka szolgáltatás 
beszerzése keretszerződéssel, az alábbi feladatkörökben, 3 kategória szerint: 1. kategória (tervezett óraszám: 51000): Fogyatékkal 
élők segítése, Adattisztítás, Kollégiumi ügyeletesi munka, Fizikai munka, Irodai adminisztráció, Kérdőív adatfelvétel, Könyvtári 
kisegítés, Rekrutációs tevékenység, Hallgatói rendezvényekhez kapcsolódó feladatok ellátása, Rendszergazdai feladatok ellátása, 
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Ajánlatkérő a keretösszeget 30%-kal megemelheti, ha a 2 éves időtartam alatt a tervezettnél több diákmunka igénybevétele válik 
szükségessé. Ajánlatkérő, amennyiben élni kíván az opció lehetőségével, azt külön jelzi az ajánlattevő irányába írásbeli 
megkeresésében, ilyen jelzés hiányában a nettó 130.000.000,- Ft, keretösszeg meghaladását követőn leadott Egyedi Megrendelést úgy
kell tekinteni, mintha az ajánlatkérő egyúttal a + 30 % mértékű opció alkalmazását is megrendelte volna az ajánlattevőtől.

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

30

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Sportanimátori feladatok ellátása, Szerencsejátékosoknak fenntartott segélyvonali tevékenység, Tanfolyamok szervezése, Szervezeti 
kommunikációs feladatok, Ügyfélszolgálati feladatok. 2. kategória (tervezett óraszám: 8700): Fordítás, Demonstrátori feladatok, 
Grafikai tevékenység, Kutatást támogató feladatok. 3. kategória (tervezett óraszám: 8900): Autogén tréning csoport tartás, Fotózás, 
Honlap szerkesztés, Szoftverfejlesztés, Online szoftver tesztelés, Projektasszisztensi feladatok, Kiadványszerkesztés, Üzleti 
partnerekkel való kapcsolatépítés, kapcsolattartás. Az igénybevételre tervezett munkaórák száma összesen (3 kategória összesen): 
68600, a tervezett foglalkoztatottak száma: 1146 fő Ajánlatkérő a diákmunka esetében a „diák” fogalma alatt a következőket érti: 
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók. Keretösszeg (mennyiség): 130.000.000,-Ft +30%

Igen

Igen

A megrendeléstől számítva mennyi időn belül vállalja az ajánlattevő, hogy a kért 
szolgáltatás teljesítését megkezdi? (munkanap, de maximum 20 munkanap).

Nem

Igen

Nem

24

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), olyan referenciával/referenciákkal, amelynek tárgya diákmunka 
közvetítés volt és a közvetített diákok által teljesített munkaóra száma elérte a 40.000 munkaórát. M2.) nem rendelkezik az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan
referenciával/referenciákkal, amelyben a szolgáltatás tárgya olyan diákok közvetítése volt, akik, hallgatói rendezvényekhez kapcsolódó
feladatokat (ideértve: a vendéglátás, promóció, hostess feladatokat is) láttak el és amelyben az elvégzett munkaórák száma elérte az 
3.000 munkaórát. M3.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), olyan referenciával/referenciákkal, amelyben a szolgáltatás tárgya olyan diákok 
közvetítése volt, akik irodai adminisztrációs, ügyfélszolgálati feladatokat láttak el, és a közvetített diákok által teljesített munkaóra 
száma elérte a 11.000 munkaórát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlatkérőnek a 
Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek M1)-M3) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 
három év legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje ( 
kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 
21. § (3) bek. a) pontja, (3a) bek., 21/A.§, 22. § (1) és (2) bek. szerint.) Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § 
(2) és 13. § (4) bekezdésére. bekezdésére is. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni
. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják 
azt.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P1.) a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évben a teljes árbevétele nem 
érte el a nettó 100.000.000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgyából (munkaközvetítés) származó árbevétele pedig összesen nem érte el a 
nettó 50.000.000 HUF-ot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajtevőnek be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények 
előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § 
szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek P1.) csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (munkaközvetítés) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó 
nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 
rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.) Közös ajántétel esetén a Kbt. 65. § (6) 
bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(8) és (11) bekben foglaltak szerint támaszkodhatnak 
más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. (321/2015. (X. 30.) Korm.r. szerint.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. 
Ajánlattevőnek a 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § szerinti felhívásra az 
ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára 
és a 67. § (3) bekezdésére, a Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdésére és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére is.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

Az ÁRaz alábbi részszempontot jelenti: 2.Nettó vállalási ár (óradíj). Súlyszám:70 2.1.Nettó vállalási ár (óradíj) az 1. kategóriás 
szolgáltatások esetében (Ft). Súlyszám:10 2.2.Nettó vállalási ár (óradíj) a 2. kategóriás szolgáltatások esetében (Ft). Súlyszám:20 2.3.
Nettó vállalási ár (óradíj) a 3. kategóriás szolgáltatások esetében (Ft). Súlyszám:40

II.2.14) További információk:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A nyertes ajánlattevő Egyedi Megrendelésenként, de havonta összesítve jogosult számla benyújtására az Egyedi Megrendelést 
benyújtó adott szervezeti egység részére. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. A számla 
kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés 
pénzneme a HUF. Az értékelés során a nettó vállalási ár az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevőnek fizetendő óradíjat jelenti. A 
vállalási árnak magában kell foglalnia a megrendelt tevékenységet végző diáknak fizetendő nettó óradíjat, az ajánlattevő jutalékát és 
az összes felmerülő egyéb adót, járulékot, költséget.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

2020A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Nem

Nem

2018.08.02. 12:00

HU

2018.08.02. 14:00

EKR rendszer

Igen

Nem

Nem

Igen
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(A rendszer automatikusan tölti)2018.06.22.

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 66. § (2) és (6) bekezdésében és a 65. §(7) bekezdésében foglaltakra (ez utóbbi kettő előírásra 
vonatkozó nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban is). 2)Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 3)Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/
aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást. 4)Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 
minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását. 5)A 
Közbeszerzési dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen. Letöltése az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárásban
való részvétel feltétele. 6)Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára 
sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot. 7)Ponthatárok: 0-100. Pontok kiosztásának módszere: 
mindegyik részszempont esetében a fordított arányosítás. 8)Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. 
Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177. 9)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75. §(2) bek. e) pontját. 10) Késedelmi kötbér: az Egyedi 
Megrendelés nettó szerződéses ellenértékének az 1%-a, de maximum 15%. Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett szolgáltatás (
amennyiben az Egyedi Megrendelés több különböző szolgáltatást is rögzít és a hibás teljesítés nem mindegyik szolgáltatás 
tekintetében áll fent), illetve az Egyedi Megrendelés nettó szerződéses ellenértékének 5 %-a. Meghiúsulási kötbér: a Keretszerződés 
felmondása illetve attól való elállás esetén a keretösszeg 20 %-a, míg az adott Egyedi Megrendelés (adott szolgáltatás) felmondása 
illetve attól való elállás esetén az Egyedi Megrendelés (adott szolgáltatás) ellenértékének a 20 %-a, A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. 11) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a 
részajánlattételt. A megrendelendő munkák az esetek igen nagy részében komplexek, több, eltérő feladatot foglalnak magukban, 
amelyek több, eltérő ajánlattevőtől történő megrendelése a megfelelő munkaszervezést akadályozná. A piacon nem működnek olyan 
szervezetek, amelyek csak meghatározott típusú diákmunkára szakosodtak volna, így a részajánlattétel kizárása nem korlátozza a 
versenyt. 12) Az ajánlatkérő előírja, hogy a szolgáltatás teljesítésében közreműködő diákok részére fizetendő nettó óradíj nem lehet 
kevesebb az 1. kategóriában nettó 800,-Ft-nál, a 2. kategóriában nettó 1000,-Ft-nál, és a 3. kategóriában pedig nettó 1200 Ft-nál. Az 
ajánlattevőknek a vállalási árat (óradíjat) ezen előírások figyelembevételével kell megadniuk. A vállalási árat mind a 3 kategória 
esetében a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerinti részletezésben be kell mutatni az ajánlatban. 13) A IV.2.6) pontban 
megadott 2 hónap 60 napot jelent.

VI.3) További információk

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint.

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.




