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AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Telefon: +36-74/505-600
E-mail: -
Fax: +36-74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben):
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A TISZK rendszer
továbbfejlesztése tárgyú, TÁMOP 2.2.3 program keretében szakmai tanulmányok
készítése, szakmai tanácsadás, képzési programok készítése, pedagógusképzések,
továbbképzések lebonyolítása, tananyagfejlesztés, felmérések készítése a Szent
László TISZK részére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa
Szolgáltatási kategória 24
A teljesítés helye: Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13 Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény (7090 Tamási, Deák Ferenc utca
6-8.) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény (7150 Bonyhád, Perczel Mór u.



51-53.) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény (7150 Bonyhád, Széchenyi
tér 18.) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény (7100 Szekszárd, Szent
László utca 8-12.) Vendéglátó Szakképző Tagintézmény (7100 Szekszárd, Hunyadi
utca 7.) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény (7100 Szekszárd,
Kecskés Ferenc utca 8-10.) Szent László Szakképző Iskola, Székhelyintézmény
(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.)
NUTS-kód HU233
II.1.3)
A szerződés meghatározása/tárgya A TISZK rendszer továbbfejlesztése tárgyú,
TÁMOP 2.2.3 program keretében szakmai tanulmányok készítése, szakmai
tanácsadás, képzési programok készítése, pedagógusképzések, továbbképzések
lebonyolítása, tananyagfejlesztés, felmérések készítése a Szent László TISZK
részére vállalkozási szerződés keretein belül.
II.1.4)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80530000-8
További
tárgyak:

80532000-2
80500000-9
80590000-6
80570000-0
79314000-8

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.6)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve)
Tanulmányok készítése:
6 db tanulmány min. 1 ív terjedelemben;
5 db tanulmány min. 2 ív terjedelemben;
2 db tanulmány min. 3 ív terjedelemben;
2 db tanulmány min. 4 ív terjedelemben;
2 db tanulmány min. 5 ív terjedelemben;
4 db tanulmány min. 6 ív terjedelemben;
Szakmai tanácsadás 4230 óra időtartamban;
Pedagógusképzések 1230 óra időtartamban, összesen min. 400 fő részére;
Vezetőképzések 150 óra időtartamban;
Hatásvizsgálat keretében 1000 óra tanácsadás és 7*5 db tanulmány és 1 db
összehasonlító tanulmány készítése egyenként min. 40 oldal terjedelemben;
Nyomonkövetés keretében 800 óra tanácsadás és 2 db tanulmány készítése min.
20 oldal terjedelemben;



Felnőttképzési programok kidolgozása 10 db;
Tananyagkészítés
3 szakmát érintően
Tanulói tudásmérés
min. 4640 fő vizsgálatával, 2 ív terjedelemben.
II.2.2)
Ha ismert, ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további
szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés
megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2010/11/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlattevő késedelmi
kötbér és meghiúsulási kötbér vállalására köteles a dokumentációban részletezettek
szerint.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatást a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítéstől számított
60 napon belül banki átutalással teljesíti. A számla kiegyenlítése az Art. 36/A §-ra
figyelemmel történik.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben) Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
Ajánlattevőnek meg kell felelnie a Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. szerinti
követelményeknek.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akire vonatkozóan a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 60.§ (1) bek.
a)- i) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt.
61.§ (1) bek. a)- c) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll,
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt.
61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 61.§ (2) bekezdésében előírt kizáró ok
valamelyike fennáll,



- kizárásra kerül az eljárásból az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá
esik.
- a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a
Kbt. 66.§ (2) bekezdés, illetve a 67.§ (4) bekezdés szerinti szervezetekre is.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 151. § (3)
bekezdésének figyelembe vételével a Kbt. 63. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60 § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a Kbt. 61.§ (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Valamennyi, a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumot eredeti, vagy hiteles
másolati példányban kell az ajánlathoz csatolni, valamint a Kbt. 60. § (1) bekezdés
e) és g) pontja valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése kivételével a dokumentumoknak
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűnek
kell lenniük. Az igazolásokra vonatkozóan a Közbeszerzések Tanácsának a
Közbeszerzési Értesítő 2007. február 23-ai számában megjelent tájékoztatója
az irányadó. A Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
szervezetnek közjegyző által hitelesített nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: a) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek és a Kbt. 71.
§ (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell valamennyi
számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó,
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű
nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
&#61485; mióta vezeti bankszámláját,
&#61485; számláján a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül sorban
állás mutatkozott-e.
b) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell - amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét - az előző lezárt üzleti évre
vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetében
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az adott szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 66 § (2) bekezdése
szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet
alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a
pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Pénzügyi és gazdasági
szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
a) bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján a nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban:
&#61485; fedezethiány miatt sorban állás volt.
b) az előző lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt.



Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a
fenti pénzügyi, gazdasági feltételnek külön-külön kell megfelelniük.
Ajánlattevő az előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek
megfelelhet a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint is.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1)
b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlatban ismertetnie kell az előző 3 év
(2006., 2007., 2008.) jelentősebb pedagógiai – szakmai szolgáltatásait a Kbt. 68.
§ (1) bekezdés szerint, a következő tartalommal: legalább a szerződést kötő másik
fél a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma, a
szolgáltatás keretében végzett tevékenységek részletes leírása, a referenciamunka
a teljesítésének idejével (kezdő és befejező időpont megadásával), a szerződésbeli
ellenszolgáltatás , vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat (pl. a
szolgáltatással érintett tanulók létszáma) megjelölésével, valamint megrendelő arra
vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés szerződésszerűen megtörtént, olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
b) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) b)
pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlatban ismertetnie kell az előző 3 év (2006.,
2007., 2008.) jelentősebb felnőttképzés vagy pedagógus – továbbképzés tárgyú
szolgáltatásait a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint, a következő tartalommal: legalább
a szerződést kötő másik fél, a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy neve
és telefonszáma, a szolgáltatás keretében végzett tevékenységek részletes leírása,
a referenciamunka a teljesítésének ideje, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege
, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat (pl. a szolgáltatással
érintett pedagógusok létszáma) megjelölésével, valamint a megrendelő arra
vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés szerződésszerűen megtörtént, olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
c) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó
szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése:
az ajánlattevőnek a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
nyilatkozatának, a szakember saját kezűleg aláírt, az alkalmassági feltételként előírt
szakmai gyakorlatot részletesen bemutató szakmai önéletrajzának, a végzettséget
és a képzettséget igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányának
benyújtása. Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy
annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek
megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
szakember által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre
állási-, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba történő bevonásáról
tudomással bír.
d) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó
szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése:
az ajánlattevőnek a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
nyilatkozatának, a szakember saját kezűleg aláírt, az alkalmassági feltételként
előírt szakmai gyakorlatot részletesen bemutató, az országos Közoktatási Szakértői
Igazolvány számát is tartalmazó szakmai önéletrajzának, a végzettséget és



képzettséget igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányának
benyújtása. Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy
annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek
megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a
szakember által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre
állási-, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba történő bevonásáról
tudomással bír.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetében
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az adott szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdése
szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet
alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a
pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlannak minősül
az ajánlattevő, valamint közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
a) Az előző három évben (2006., 2007., 2008.) nem rendelkezik összesen legalább
kettő, a Közokt. Tv. 36§ (2) bekezdése szerinti, legalább 1 éven keresztül végzett,
közigazgatási egységenként (kerület/ város/ megye) legalább 3000 tanulót érintő
pedagógiai – szakmai szolgáltatás tárgyú referenciával.
b) Az előző három évben (2006., 2007., 2008.) nem rendelkezik összesen legalább
400 főt érintő, felnőttképzés vagy pedagógus továbbképzés tárgyú referenciával.
c) Nem rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
- legalább 2 fő egyetemi végzettségű, a szakképzés – fejlesztés területén legalább 5
éves gyakorlatot szerzett szakember
- legalább 2 fő jogi egyetemet végzett és a tanügyigazgatás területén 2 éves
gyakorlatot szerzett szakemberrel
- legalább 2 fő egyetemi végzettségű szakember, aki részt vett szakközépiskolai,
szakiskolai kerettantervek szakmai munkálataiban
- legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók integrált oktatása, együttnevelése területén legalább 2 éves gyakorlattal
rendelkező szakember
- legalább 3 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, pedagógiai szolgáltatás
területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember
- legalább 3 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, felnőttoktatás területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember
- legalább 5 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, pályaorientáció vagy szakmai
előkészítő ismeretek- vagy szakmai alapozó- vagy, szakmai orientáció tantárgyak
vagy elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás területén legalább 5
éves gyakorlattal rendelkező szakember
- legalább 2 fő egyetemi végzettségű szakember, aki részt vett tananyagok
digitalizálásának szakmai munkálataiban.
d) Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az Országos Szakértői
Névjegyzékben nyilvántartott alábbi szakemberekkel:
- legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, szakoktatás – igazgatás
területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember
- legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, minőségfejlesztés területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember



- legalább 5 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, pedagógiai értékelés területén
legalább 2 év gyakorlattal rendelkező szakember.
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a fenti
műszaki, szakmai alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek
megfelelhet a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint is.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? nem
III. 3) különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalásos x
Tárgyalás nélküli
IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el?
IV. fejezet x
V. fejezet
VI. fejezet
VII. fejezet
IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni?
NEM x
IGEN (ha igen, a részletes információkat a Kiegészítő információk körében kell
megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
az alábbiakban megadott részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
A képzési program akkreditáltsága 5
Ajánlati ár 3
Az előírtnál (28.000 Ft/nap) nagyobb
mértékű késedelmi kötbér vallása
(Ft/nap)

3

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)



Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/04/27 (év/hó/nap )
Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 150.000,-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza. Átutalással vagy
befizetéssel teljesítendő. Az átutalást vagy a befizetést az Ajánlatkérő nevében
eljáró TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalási
megbízás küldemény rovatában a „Szekszárdi TISZK - Pedagógiai szolgáltatás”
megjelölést fel kell tüntetni. A befizetés személyesen, a TriCSÓK Tanácsadó
és Szolgáltató Kft. székhelyén (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 34.) is
teljesíthető.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/04/27 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00 óra
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/04/27 (év/hó/nap)
Időpont: 11.00 óra
Helyszín: Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 105
sz. iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. § (2)
bekezdésében meghatározott személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)



a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot: TÁMOP-2.2.3 „TISZK rendszer továbbfejlesztése”
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1)
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint
biztosít lehetőséget hiánypótlásra.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre teljes körű
VI.3.2.)
Az eredményhirdetés időpontja 2009. május 7. 16.00 óra. Helye: TriCSÓK
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 34.
VI.3.3.)
A szerződéskötés tervezett időpontja 2009. május 18.
VI.3.4.)
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai,
az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) A közbeszerzési
eljárás során lefolytatott tárgyalások arra irányulnak, hogy az Ajánlatkérő a
legkedvezőbb feltételekkel kössön szerződést (Kbt. 128. § (1) bek.). A tárgyalások a
műszaki tartalomra és a szerződéses feltételekre terjednek ki.
Az ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja magának
a jogot arra, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t
tartson. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások sorrendje
az ajánlatok benyújtásának sorrendjéhez képest fordítottan történik, tehát
Ajánlatkérő az ajánlatot elsőként benyújtó ajánlattevővel tárgyal utolsóként.
Ajánlatkérő a Kbt. 128. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden egyes
tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt ajánlattevőkkel aláíratja. A tárgyalásos
eljárásban nem áll fenn az ajánlattevőknek, illetőleg az ajánlatkérőnek a Kbt. 76-78.
§ szerinti ajánlati kötöttsége. A végső ajánlattételi határidő lejártával azonban – a
felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori
tartalma alapján – ajánlati kötöttség jön létre. Ajánlattevők a végső ajánlattételi
határidő lejártától számított 30 napig kötve vannak ajánlatukhoz. Ajánlatkérő a
tárgyalások lezárásának a végső ajánlattételi határidőt tekinti.
Az első tárgyalás időpontja: 2009. április 30.
Az egyes tárgyalások pontos időpontjáról Ajánlatkérő írásban értesíti az
ajánlattevőket.
Helye: Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
VI.3.5.1.)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen
VI.3.5.2.)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk
A dokumentáció az A) melléklet II. pont szerinti helyen átvehető személyesen,
munkanapokon 9-12 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11 óráig),
illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén az
átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat
átadása szükséges, megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befizetést
igazoló dokumentumot másolatban csatolni kell. A dokumentáció nem átruházható.



VI.3.6.1.)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.
VI.3.6.2.)
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.6.1)
szerinti ponthatárok közötti pontszámot Ajánlatkérő az ajánlatokat az egyszerű
arányosítás módszerével bírálja el, melynek részletes ismertetését az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza.
VI.3.7.)
A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
VI.3.8.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a)
az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen
b)
a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik
személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen
VI.3.9.)
Egyéb információk: 1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az
egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, a közös ajánlattevők által
cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás formájában.
2. Az ajánlatokat az ajánlati dokumentációban meghatározott formában és
példányban kell benyújtani.
3. Az ajánlathoz az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó vonatkozásában csatolni kell eredeti, vagy hiteles másolati példányban:
az ajánlatot cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját
és - amennyiben szükséges - az általa adott meghatalmazást (amely tartalmazza a
meghatalmazott aláírás-mintáját is).
4. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) b)
pontja szerinti alvállalkozóknak a Kbt. 60. § és 61. § (1) a)-d) pontja szerinti kizáró
okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg,
és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Ezen szervezetektől kell olyan
igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő/ a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
5. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően
eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ
kell adnia a felhívásban megfogalmazott vonatkozó pénzügyi alkalmassági
követelmény teljesülésére. Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell továbbá nyilatkozatát, hogy az
ajánlatban szereplő pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
6. Amennyiben a III.2.3.c)-d) pontok szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek nem állnak munkaviszonyban ajánlattevővel vagy a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójával, ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolni kell olyan szerződést vagy szándéknyilatkozatot, amely igazolja, hogy az



ajánlatban megnevezett szakemberek a szerződés teljesítésében személyesen
közreműködnek, valamint hogy rendelkezésre állnak a szerződés teljes időtartama
alatt.
7. Az ajánlati felhívás részét képezi a Kbt. 71.§ (4) bekezdése is.
8. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén – amennyiben
az eredményhirdetéskor ajánlatkérő a következő legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevővel köt szerződést.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/31 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 34.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Csók István
Telefon: +36-1-354-2760
E-mail: istvan.csok@tricsok.hu
Fax: +36-1-354-2769
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 34.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Csók István
Telefon: +36-1-354-2760
E-mail: istvan.csok@tricsok.hu
Fax: +36-1-354-2769
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1



meghatározás
1)
A rész meghatározása
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3)
Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5)
További információ a részekről


