
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
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:
http://www.kozbeszerzes.hu
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: Heves Megyei Önkormányzat
Postai cím: Kossuth L. u. 9.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Heves Megyei Önkormányzat Terület- és Intézményfejlesztési Iroda
Telefon: 36/521-330
E-mail: tfejleszt@hevesmegye.hu
Fax: 36/521-331
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
Megbízási szerződés tárgya: Nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység ellátása
„Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház” című
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú projekt keretében
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 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3300 Eger, Széchenyi út 27 -29.
NUTS-kód HU312
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
Megbízási szerződés tárgya: Nyilvánosság biztosítására, PR tevékenység
ellátására „Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház” című
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú projekt keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
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)
„Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház” című
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó projekt
keretében nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint:
- internet banner
- hirdetőtábla („A” típusú)
- hirdetőtábla („D” típusú) A/4 réz
- 1000 db szórólap (színes, A/5-ös, kétoldalas)
- DM levélkampány
- 1000 db reklámtoll projekt logójával
- közvéleménykutatás
- sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
- nyitórendezvény (100 fő)
- záró rendezvény (100 fő)
- 2 db sajtótájékoztató (30 fő)
- 4 db sajtóközlemény (4000 karakter)
- országos napilapban megjelenő PR cikk két flekk terjedelemben képpel
- helyi lapban megjelenő interjú képpel, 2-3 flekk terjedelemben
- 3 db PR cikk, 3 flekk terjedelemben, helyi lapban
- 2 db helyi televíziós megjelenés, 8-10 perces stúdióbeszélgetés, televíziós reklám
1 alkalommal
- 2 db helyi rádióban megjelenő reklámriport (90 másodperces), rádiós reklám 1
alkalommal
- nyílt nap (50 fő; a nyitó- és záró rendezvényekhez hasonlóan)
- fotódokumentáció (50-100 kép több eseményen)
- zöldszám működtetése
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
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: 21
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)
Szolgáltató a szerződésben rögzített teljesítési határidőn túli késedelmes teljesítés
esetén késedelmi kötbért köteles megfizetni megrendelőnek.
A szerződésben részletezett hibás teljesítés esetén szolgáltató a hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni megrendelőnek.
Ha szolgáltató neki felróható okból a szerződésben meghatározott észszerű
határidőn belül nem teljesít, megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek
alapja a nem teljesítéssel érintett mennyiség nettó ellenértéke, mértéke annak
30%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
1. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
2. Ajánlatkérő a 4 példányban benyújtott számlát, a Kbt. 305. § előírásainak
megfelelően a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől
számított legkésőbb hatvan naptári napig átutalással teljesíti szállítói finanszírozás
szerint.
3. Ajánlatkérő a feladat végrehajtása során a dokumentációban meghatározottak
szerint fogad be részszámlát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletet, a
255/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletet az adózás rendjéről szóló
törvény 36/A §-át (2003. évi CCII. törvény, továbbá a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet előírásaira.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevőknek együttes kötelezettséget, és egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk. Közös ajánlatot tevők csatoljanak a felelősségi köröket és a képviseleti
jogot pontosan feltüntető konzorciumi részletes megállapodást, amely tartalmazza a
Kbt. 304/A. § szerintiekre vonatkozó részletes leírást is.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a (2) bekezdésben
foglalt kizáró ok fennáll.



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell arról a Kbt 249. §(3) szerint, hogy nem tartozik a Kbt.
60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjaiban és
a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt
igazolni a Kbt. 63. § bekezdés szerint.
- Az ajánlattevőnek - a Kbt. 63. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely
a kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell
1) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézet
– az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű –
nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez, az alábbi tartalommal:
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
- arra vonatkozó információ, hogy a számlán a nyilatkozattételt megelőző 1 éven
belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt-e.
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy
csatolni kell a korábbi számla vezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott
időtartamra vonatkozóan.
2) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az utolsó két lezárt üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját.
Az erőforrást nyújtó szervezet tekintetében a Kbt. 65. § (3) – (4) bekezdése
irányadó a 4. § 3/E ponttal összhangban.
Ajánlatkérő a Kbt 65.§ (4) re felhívja a figyelmet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
1) a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján
megállapítható, hogy a nyilatkozattételt megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó
időtartamú sorban állás fordult elő (külön-külön történő megfelelés);
2) az utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív
(külön-külön történő megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)jára
vonatkozóan az alábbi dokumentumokat:
1) az előző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás
összege,vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével,



a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél
megnevezésével), mely szolgáltatás teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 67. § (3)
bekezdésé a) pontjában meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott
tartalommal.
2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint legalább egy fő felsőfokú
végzettséggel és legalább 3 éves sajtókapcsolati szakmai gyakorlattal rendelkező
PR szakember végzettségét igazoló okmányok, rövid szakmai önéletrajza,
Az erőforrást nyújtó szervezet tekintetében a Kbt. 65. § (3) – (4) bekezdése
irányadó a 4. § 3/E ponttal összhangban.
Ajánlatkérő a Kbt 65.§ (4) re felhívja a figyelmet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik
1) nem rendelkezik legalább 2 db, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év
összességében a közbeszerzés tárgya szerinti, befejezett, összességében minimum
egyenként nettó 5 millió forint értékű uniós forrásból megvalósított projekthez
kapcsolódó „nyilvánosság biztosítása/PR tevékenység”-re vonatkozó referenciával
(együttes megfelelés).
2) Nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves
sajtókapcsolati szakmai gyakorlattal rendelkező PR szakemberrel.
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 (nettó Ft) 3
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) 1



Hibás teljesítési kötbér mértéke
(Ft/alkalom)

1

Teljesítési garancia mértéke (Ft) 1
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
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: 2010/10/25 (év/hó/nap )
Időpont: 09:30
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát az ajánlatkérő OTP 11739009-15378008 számú számlájára
kell befizetni. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő:
„Nyilvánosság biztosítása”.
A dokumentáció átadásának feltétele az ellenérték befizetésének igazolása,
átutalás esetén hiteles pénzintézeti záradékkal.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/10/25 (év/hó/nap) Időpont: 09:30
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/25 (év/hó/nap)
Időpont: 09:30
Helyszín : Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. II.
emelet Eszterházy terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek



A Kbt. 80. § (2) bekezdése 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:
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. november 4. napján 10:30 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. november 25.
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)
A dokumentáció árát az ajánlatkérő OTP 11739009-15378008 számú számlájára
kell befizetni. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő:
„Nyilvánosság biztosítása”.
A dokumentáció átadásának feltétele az ellenérték befizetésének igazolása,
átutalás esetén hiteles pénzintézeti záradékkal.
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:
0-100
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:
Egyenes arányosítás a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 évi 2008/11/28 ajánlása
alapján.
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) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 83. § szerint biztosítja a
hiánypótlási lehetőséget.
2) A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat
összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett
adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban



elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni (a kizárólag technikai segítségnyújtás
céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat,
amelyek ebben az eljárásban az ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű
alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve nem értelmezhető.
3) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő
a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2)
bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk
kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlatot zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban kell benyújtani.
Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolati” példány
megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat
tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Nyilvánosság biztosítása” és az
„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
4) A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére a IV.3.7) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig
sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell
tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.” Az ajánlat,
vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az
ajánlattevő viseli.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) d ) pontja és
a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 70. § (2)
bekezdése szerint.
7) Amennyiben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt megjelöli, úgy
a Kbt 91. § (2) bekezdése szerint jár el.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó – és bevonásuk
esetén a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezetek szerinti szervezetek – alábbi
dokumentumait:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata vagy
cégmásolata,



- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás mintái.
- az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
változásbejegyzési kérelem és a cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium
szervezeti egységeként működő Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által
a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást,
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazást.
9) Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet változatlan
szövegszerkezetben és tartalommal, értelemszerűen kitöltve az ajánlathoz
mellékelni kell.
10) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven
kiállított dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is, a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vagy a
szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986.
(VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően.
11) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt, Magyarországon
letelepedettnek nem minősülő alvállalkozójának, továbbá a Kbt. 4.§ 3/D-E szerinti
szervezetek szerinti szervezetek a Kbt. 60. § (1) bekezdés, és 61. § (1) bekezdés d)
pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 63. §-ára figyelemmel nyilatkoznia
kell arról is, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok
bocsátják ki.
12) Az ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
13) A Kbt. 53./A § (6) bekezdés alapján a teljesítési biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási
szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
nyertessége esetén a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, a szerződéstervezetben
meghatározott feltételek szerint, hogyan kívánja teljesíteni (bankgarancia, biztosítási
szerződés, átutalás).
14) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek
úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek) részéről a Kbt. 65. § (4)
bekezdés szerint történik. Az alkalmasság igazolására szolgáló kötelezettségvállaló
nyilatkozatban a dokumentáció előírásai szerint részletesen ismertetnie/ismertetniük
és az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjaiban, valamint ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott dokumentációban előírt dokumentumokkal igazolniuk kell
ajánlattevő rendelkezésére bocsátandó „erőforrást” annak érdekében, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.
15) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.



16) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó írásos
nyilatkozatát, hogy kizárólag az ajánlatban megnevezett pénzintézet(ek)nél
vezet számlát. A nyilatkozat mellékletét képezik a nyilatkozatban megjelölt
pénzintézetektől származó nyilatkozatok.
17) Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdése alapján tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a
teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. [Kbt. 72.§].
18) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 252. §. (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmaz.
19) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével
kapcsolatban támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Jelen eljárásban a fedezet
megléte még nem igazolt, erre való tekintettel amennyiben a támogatás irányuló
igény nem kerül elfogadásra, úgy a szerződés hatályát veszti.
20) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 20. § (3) bekezdésére.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/20 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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) ----------------------


