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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
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
Kapcsolattartási pont(ok): Igazgatási és Beruházási Osztály, 125. iroda
Címzett: Wéner Attila projektmenedzser
Telefon: 74/505-669
E-mail: wener.attila@tolnamegye.hu
Fax: 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:
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 típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Projektmenedzsment SBO
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a nyertes ajánlattevő székhelye
NUTS-kód HU233
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Az ajánlatkérő európai uniós forrásból megvalósuló TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006
kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú
projektje során a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és az
ajánlatkérői dokumentációban rögzített feltételek szerint általános és pénzügyi
projektmenedzsmenti és kapcsolódó szakértői, tanácsadói feladatok ellátása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
További
tárgyak:
II.1.7)



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.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az ajánlattételi felhívás II.1.5. pontjában meghatározott
projektmenedzsment-feladatok ellátása a projekt időtartama alatt (tervezett
befejezés: 2011. december 2.) és a projekt megvalósítását követő elszámolás
lezárásáig (2012.05.30.), illetve a Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig.
A megvalósuló projekt összköltsége: 674.000.000 Ft.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló 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: 24
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)
Késedelmi kötbér napi 50.000 HUF
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet, 16/2006.
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, Kbt.
305. § (3) bekezdése.
1. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. (Rész)számla benyújtására a szerződésszerű
(rész) teljesítést követően, teljesítés igazolás alapján negyedévente egy alkalommal
a tárgyidőszakot követő hónap 10. napig van lehetőség.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítéstől számított 30 napon
belül átutalással fizeti meg.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)



Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet
, akivel szemben a Kbt. 60.§. (1) bekezdésében és a 61.§. (1) bekezdésének d)
pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a 61.§. (1) bekezdés a-c) pontjaiban, és a 62. §. (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak;
A kizáró okok igazolása:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének a-d)
pontjaiban, valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá, illetőleg jogosult az erre vonatkozó igazolásait benyújtani.
Alvállalkozók vonatkozásában - a Kbt. 71. § (3) bekezdés alapján - az ajánlattevő
nyilatkozata csatolandó, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az a)
pontban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben a kizáró okokra vonatkozó igazolások nem kerültek az ajánlat
részeként benyújtásra, az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést
követő 8 napon belül köteles azokat csatolni.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat eredeti vagy egyszerű másolati példányban
kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)részéről:
P1. Az ajánlattevő érvényes felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolatát
vagy a biztosító társaság azzal azonos adattartalommal bíró nyilatkozatát a
felelősségbiztosítás meglétéről a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó részéről:
P2.Az előző lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója egyszerű
másolati példányát (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a
beszámoló letétbe helyezését), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő beszámoló letétbe helyezését, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös
ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatát eredeti
vagy másolati példányban az előző lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről a
Kbt. 66.§ (1) bek. b) pont szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha tevékenysége ellátására vonatkozóan nem
rendelkezik legalább 5 000 000,- HUF/év és 2 000 000,- HUF/káresemény értékű
felelősségbiztosítással.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
mérleg szerinti eredménye az előző lezárt üzleti évben negatív volt.
Ajánlattevőnek a P1 pont tekintetében önállóan kell megfelelnie. A P2 pontban
meghatározott feltételeknek az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának
külön-külön kell megfelelnie.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(5) bekezdése szerint vizsgálja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vonatkozásában:
M1. az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző legfeljebb három éves időszak
legjelentősebb a közbeszerzés tárgyával megegyező (infrastruktúrafejlesztési,
beruházási projekt során szerzett) teljesített projektmenedzsment szakértői,
tanácsadói referencia munkáinak ismertetése az ajánlatkérői dokumentáció szerinti
nyilatkozatával és a Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolás
eredeti vagy hiteles másolati példányával, a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja szerint.
M2 azon szakemberek illetőleg vezetők bemutatása, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint. Csatolandó a képzettséget
ismertető szakmai önéletrajz saját kezű aláírással (eredeti példány), és a
szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati
példánya.
M3 üzleti tanácsadási tevékenységre és EU szolgáltatások, támogatási és
intézményi tanácsadásra vonatkozó ISO 9001:2000 jelű szabvány szerinti
tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával, a Kbt. 67. § (3)
bekezdés f) pontja szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M1) az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző három éves időszakban
együttesen nem rendelkeznek legalább:
-1 db az Európai Unió által (társ)finanszírozott minimum bruttó 500 milllió Ft-os
infrastruktúrafejlesztési, beruházási projektben pályázat megvalósítása során
teljesített projektmenedzsment szakértői vagy tanácsadói referenciával, továbbá
- 1 db egészségügyi infrastruktúra-fejlesztésben szerzett legalább egy, bruttó 100
millió Ft-ot meghaladó projekt megvalósítása során teljesített projektmenedzsment
szakértői vagy tanácsadói referenciával.
A fenti követelményeknek való megfelelés egy referencia keretében is igazolható.
M2 nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A/ Legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, és az Európai Unió által (társ)
finanszírozott pályázatok keretében legalább 3 éves projektmenedzsment és



projekt-minőségbiztosítási vagy projekteredmény minőségellenőrzési gyakorlattal
rendelkező szakemberrel.
B/Legalább 2 fő, felsőfokú pénzügyi/gazdasági végzettséggel vagy mérlegképes
könyvelői képesítéssel és Európai Uniós pályázatok megvalósulása során szerzett
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, szakemberrel.
Minden megajánlott szakember csak egy kompetenciaterületre jelölhető.
Minden szakembernek anyanyelvi szintnek megfelelő magyar nyelvtudással kell
rendelkeznie.
M3 nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező üzleti tanácsadási
tevékenységre és EU szolgáltatások, támogatási és intézményi tanácsadásra
vonatkozó ISO 9001:2000 jelű szabvány szerinti tanúsítvánnyal vagy a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási
rendszertanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű
intézkedésekkel.
Ajánlattevőnek az M1-M3) pontok tekintetében a 10 % feletti alvállalkozójával
együttesen kell megfelelnie.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(5) bekezdése szerint vizsgálja.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
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
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
ajánlati ár 4
ajánlatkérő számára biztosított
rendelkezésre állás (óra/hét)

4



helyszíni munkavégzés megkezdésének
határideje az ajánlatkérői
igénybejelentéstől számítva (óra)

2

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)
562/2010
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap )
Időpont: 9.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Fenti összeg bruttó árként értendő. Az ajánlattevőnek a vételárat átutalással
kell teljesíteni Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó CIB Banknál vezetett
10700055-54022825-51100005 sz. bankszámlájára. A dokumentáció átvételekor az
átutalásról kiállított banki igazolás másolati példányát ajánlatkérő képviselője részére
meg kell küldeni. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímeként az ajánlattételi
felhívás sorszámát fel kell tüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Időpont: 9.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 9.00
Helyszín : Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent I. tér 11-13. I. emelet
106. tárgyaló



Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.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:
Kódszám: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006
„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának
SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése”
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 06. 10. 9.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegzés átadását és megküldését követőnaptól
számított 20. nap
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlattételi dokumentáció a felhívás A mellékletének II. pontjában meghatározott
telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően átvehető személyesen
vagy írásban kérhető annak elektronikus és postai úton történő megküldése. A
dokumentáció igénylésekor át kell adni a dokumentáció ellenértékének befizetését
igazoló bizonylat eredeti vagy másolati példányát. A dokumentáció átvehető a
felhívás A mellékletének II. pontjában meghatározott helyen az ajánlattételi felhívás
megjelenésétől kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, H-P: 10-14
óra között előzetesen egyeztetett időpontban, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 8.30-9.00 óráig.
A dokumentáció személyes átvételekor, illetve postai úton történő megküldés
esetén az írásbeli kérelem mellékleteként az ajánlatkérő felé az ajánlattevő a
következő adatszolgáltatásra kötelezett:
meg kell adni az ajánlati dokumentációt átvevő cég nevét, székhelyét, adószámát,a
kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségeit (levelezési cím, telefon-,
faxszám, e-mail cím).
A dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi értékelési rész- és alszempont esetében: arányosítás elve alapján.
A módszerek részletes ismertetését az ajánlatkérői dokumentáció tartalmazza.
V.6)
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
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlat részeként csatolni kell:
- az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő személyek aláírási címpéldányának
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának eredeti vagy hiteles másolati
példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző, a kötelezettségvállaló, aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti
vagy hiteles másolati példányát, továbbá
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás
van folyamatban, csatolni kell továbbá a változásbejegyzési kérelemnek a
cégbírósághoz elektronikusan beküldött és visszaigazolt példányának másolatát.
2)Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés,
továbbá a 71. § (1) bekezdés és a 72. § vonatkozásában.
3)Jelen ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlatkérői
dokumentáció és a Kbt. rendelkezései az irányadók.
4)Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe a pénzügyi és gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság
igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre a III.2.2.,
illetve a III.2.3. pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 65. §. (3)
bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell
az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti további igazolásokat. Az erőforrás a
Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint értendő.
5)Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6) Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek
mértéke 500.000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása
szerint - átutalással az ajánlatkérő 11746005-15414007 számú számlájára, vagy
az azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, illetve biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével, azaz átutalással történő megfizetés esetén az ajánlati
biztosíték összegének az ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra kell kerülni az
ajánlatkérő számláján. Átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímeként
az ajánlattételi felhívás számát vagy a közbeszerzési eljárás tárgyát. Az átutalás
megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő eredeti vagy hitelesített
példányát), a bankgarancia nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti példányát az
ajánlat mellékleteként kell egy lezárt borítékban benyújtani. A feltétel nélküli és



visszavonhatatlan bankgarancia vagy kötelezvény esetén kedvezményezettként
meg kell nevezni az ajánlatkérőt, tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését.
A bankgaranciának, kötelezvénynek az ajánlattételi határidő lejártától kell hatályba
lépnie és legalább 95 napig érvényesnek kell lennie.
7) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek
nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a
szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
8) A 2. bírálati szempont esetén az ajánlatkérő az alábbi értékelési alszempontok
szerint végzi el értékelését:
2.1. ajánlatkérő számára biztosított helyszíni rendelkezésre állás (óra/hét)
(súlyszám: 3)
2.2. ajánlatkérő számára biztosított rendelkezésre állás az ajánlattevő irodájában
(óra/hét) (súlyszám: 1)
9) Az ajánlat részeként csatolni kell pénzügyi-feladatellátási ütemterv javaslatot,
mely a szerződéskötéskor a támogatási szerződéssel összhangban kerül
véglegesítésre.
10) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a projekt Támogatási
Szerződés 12.5. pontjában foglaltakra, melynek értelmében az Ajánlatkérő köteles
a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes
ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett területi
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján az Ajánlatkérő, mint
kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/23 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Bozsánovics Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Horvát u. 14-24. IV. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bázis Office Center
Telefon: +36 20 559 1262
E-mail: bozsanovicsj@gmail.com
Fax: +36 1 700 2928
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Bozsánovics Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Horvát u. 14-24. IV. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):



Címzett: Bázis Office Center
Telefon: +36 20 559 1262
E-mail: bozsanovicsj@gmail.com
Fax: +36 1 700 2928
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
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
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


