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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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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: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Sárvári Szabolcs
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: 99/515-100
E-mail: -
Fax: 99/320-939
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Sopron Önkormányzata részére a Central Europe Program ’GUTS’
pályázat megvalósításához kapcsolódó nemzetközi általános és pénzügyi
projektmenedzsment-feladatok ellátása angol és magyar nyelven
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
Sopron
NUTS-kód HU221
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 keretében Sopron Önkormányzata részére a Central Europe
Program 8 nemzetközi partnert magába foglaló, 2 Millió Euro költségvetésű, 3 éves
futamidejű ’GUTS’ pályázata megvalósításához kapcsolódó nemzetközi általános és
pénzügyi projektmenedzsment-feladatok ellátása angol és magyar nyelven.
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)
Sopron Önkormányzata részére az Európai Területi Együttműködés
(ETE)formájában a Central Europe Program (interreg IVB)8 nemzetközi
partnert magába foglaló, 2 Millió Euro költségvetésű, 3 éves futamidejű ’GUTS’
pályázata megvalósításához kapcsolódó nemzetközi általános és pénzügyi
projektmenedzsment-feladatok ellátása angol és magyar nyelven az uniós
standardoknak megfelelően (CMC).
Projekt indításához kapcsolódó feladatok:
A projekt menedzsment szervezet felállítása
Belső projekt dokumentációs rend kialakítása
A projekt partnerekkel történő együttműködés, kapcsolattartás rendszerének
kialakítása
A partneri együttműködést irányító szervezetek felállítása: Program Irányító
Bizottság (Steering Commitee), munkacsoportok kialakítása, csoportvezető
partnerek kijelölése, angol nyelven történő egyeztetés a partnerekkel.
Folyamatos feladatok:
Félévenkénti előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítése:
Angol nyelvű előrehaladási jelentés partner szintű begyűjtése (a partnerektől
bekért és előírt formátumban benyújtott dokumentumok alapján) és összesített
előrehaladási jelentés összeállítása
Projekt záró szakmai és pénzügyi jelentésének elkészítése angol nyelven:
-Féléves pénzügyi elszámolások eredményeként beérkező támogatás
partnerenkénti tovább fizetése.
-Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel, help-desk működtetése angol nyelven
-Partnertalálkozók előkészítése és a lebonyolítás projekt menedzsment oldali
támogatása, dokumentálása, az ott született döntések nyomon követése angol és
magyar nyelven
-Steering Committee ülések előkészítése és a lebonyolítás során SC titkársági
feladatok ellátása, a megállapodások, döntések, határozatok dokumentálása,
nyilvántartása angol nyelven
-A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokhoz pályázati
szempontú és az EU-s irányelveket érvényesítő minőségbiztosítási feladatok
ellátása magyar nyelven
-A projekt keretében folyó szakmai munka projekt és partner szintű követése,
szükség esetén a partnerek tájékoztatása angol nyelven
Projekt záráshoz kapcsolódó feladatok
Projekt záró szakmai és pénzügyi jelentésének elkészítése angol nyelven
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:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2013/02/28 (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, meghiúsulási kötbér ajánlattevő ajánlatában illetve a
dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A Kbt. 305. § (3) alapján, tekintettel a Támogatási Szerződésben foglaltakra.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró
okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró
ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az előírt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt



alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.)
A Kbt. 66.§. (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő és a teljesítésbe
10% mérték felett igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidő lejártának napjánál 30 napnál
nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- vezetett bankszámlaszáma
- mióta vezeti az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó számláját,
- számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban
állás jelentkezett-e.
P2.)
A Kbt. 66.§. (1)bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő és a teljesítésbe
10% mérték felett igénybe venni kívánt alvállalkozó az utóbbi két lezárt üzleti évre
vonatkozó - számviteli jogszabályok szerinti - beszámolójának egyszerű másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármely tag), vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az, akinek a számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapban
30 napot meghaladó időtartamú sorban állás előfordult.
Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevőknek és a 10 % feletti alvállalkozó
bevonása esetén a 10 % feletti alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük.
P2.)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akinek – a számviteli
jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján – a mérleg szerinti eredménye az
utóbbi két lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek és 10 % feletti alvállalkozó bevonása
esetén a 10 % feletti alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja
M1., M2.
az ajánlattételi határidőt megelőző három évben teljesített legjelentősebb
szolgáltatási referenciáinak ismertetését a Kbt. 67. § (3) a) pont és Kbt. 68. (1)
bekezdés szerint,továbbá jelölje meg az egyes referenciáknál az adott projekthez
támogatást nyújtó programot vagy szervezet, illetve a az referenciát biztosító
szervezet szerepét az adott projektben.
M3.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettségét és
képzettségét igazoló okiratok másolatát, továbbá nyilatkozatukat.



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az, aki az ajánlattételi határidőt megelőző
három évben nem rendelkezik legalább az alábbi szolgáltatások végzését igazoló
referenciával:
M1.)
Legalább 4 db benyújtott INTERREG IV/C és/vagy IV/B (Central vagy SEE) pályázat
kidolgozásával összefüggő tanácsadói tevékenység, melyből legalább 2 db magyar
lead partner megbízásából történt, és abból legalább 2 db támogatott(nyertes)
pályázat legyen.
M2.)
Legalább 4 db, Európai Uniós forrásból támogatott projekt
projektmenedzsment-feladatainak ellátása, amelyből legalább
a.) 2 db projekt bruttó 500 millió Ft-ot meghaladó támogatási összeggel bírjon, és
legalább egy több mint 6 szervezet partneri együttműködésében valósuljon meg.
(fenti kritériumokat ugyanaz a projekt is kielégítheti)
b.) 2 db, az ETE transznacionális programjai keretében nyertes Interreg projekt
lezárt, vagy folyamatban lévő menedzsment feladatainak ellátására vonatkozik.
M3.)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az, aki a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberei között nem rendelkezik legalább
a.) 1 fő magyar anyanyelvű vagy felsőfokú magyar nyelvvizsgával rendelkező
projektvezető (általános projektszintű irányítás): aki rendelkezzen felsőfokú
közgazdasági végzettséggel, CMC tanácsadói minősítéssel min. 5 éves, a
közbeszerzés tárgyához kapcsolódó tanácsadási tapasztalattal, és min. 5 éves EU
pályázatkidolgozói és projektmenedzsment tapasztalattal, legalább középfokú C
típusú angol nyelvvizsgával,
b.) 1 fő magyar anyanyelvű vagy felsőfokú magyar nyelvvizsgával rendelkező
projekt-koordinátor (a projektvezető munkájának támogatása): aki rendelkezzen
felsőfokú végzettséggel, min. 3 éves, pályázatkészítési és menedzsment
tapasztalattal, és legalább középfokú C típusú angol nyelvvizsgával,
c.) 1 fő magyar anyanyelvű vagy felsőfokú magyar nyelvvizsgával rendelkező
pénzügyi menedzser (a projekt pénzügyi folyamatainak koordinálása): aki
rendelkezzen min. 5 éves projekt pénzügyi menedzsment területen szerzett
tapasztalattal, mely tartalmazzon legalább 3 db lezárt pályázat pénzügyi
lebonyolítására vonatkozó tapasztalatot, valamint rendelkezzen legalább középfokú
C típusú angol nyelvvizsgával.
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
Tárgyalásos x
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
Nettó ajánlati ár (EUR) 4
Meghiúsulási kötbér (EUR) 1
Késedelmi kötbér (EUR/nap) 1
Szakértői órák száma havonta
ajánlatkérő székhelyén

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)
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: 12.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (40.000.- Ft + Áfa) a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Zrt. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú
bankszámlájára kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Időpont: 12.00



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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 12.00
Helyszín : PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti személyek
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:
Central Europe Program ’GUTS’ pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. május 26. 15.00 óra, helyszíne: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022
Budapest, Bimbó út 68.)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő 21. napon
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi, de fenntartja magának a jogot,
hogy szükség szerinti számú további tárgyalási forduló(ka)t tartson.
Ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során valamennyi ajánlattevővel tárgyal.
Ajánlatkérő a tárgyalások során az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások
sorrendje az ajánlatok benyújtása fordított sorrendjében kerül meghatározásra.
Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli
módosítására lehetőséget biztosíthat. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll
be.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n
képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott
személlyel képviseltessék magukat.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2010. május 19. 13.00 óra, helyszíne:
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
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 rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az átutalás
banki kivonattal történő leigazolásával a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
(1022 Budapest, Bimbó út 68.) hivatalos helyiségében munkanapokon 10-15 óráig
az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12.00 óráig. A dokumentáció megküldése a
Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
Az ajánlattételi határidő a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra,
így a dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítő tájékoztatás megadása
elektronikus úton történik.
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:
1-10
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:
Az 1-es részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított
ajánlásának (K.É. 2008. évi 139. száma) III.A.1.b) pontja szerinti arányosítás, a 2.,
3. és 4.részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 (K.É. 2008. évi
139. száma) módosított ajánlásának III.A.1.a) pontja szerinti arányosítás.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
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 ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi iratait:
- Ajánlattételi határidő időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat
másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem másolata; egyéni vállalkozó
esetében a vállalkozói igazolvány másolata;
- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya másolati
példánya.
2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy hitelesített másolati példányát
(konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes
és egyetemleges felelősséget vállal.
3. A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és
tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati



példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti
példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező
oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:
„Sopron "GUTS" - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig.”
Az „eredeti” ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak eredetinek kell lennie,
az egyéb dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
4. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben
közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy
bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül
más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban
még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de
a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának
időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó
levél vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó -
nyilatkozatának becsatolása is.
5. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a
felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
6. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja
óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattételi
nyilatkozatot, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés
szerinti nyilatkozatot – nemleges tartalommal is!!
Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást
nyújtó szervezetet.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a
nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó
kötelezettségként vállalja a 305. § (1) és(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és
(5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint
biztosítja.
9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4.
§ 2. pontja szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4.
§ 3/D. pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító



szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása
esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást
alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is.
10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési
eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg más ajánlattevő - a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt -
alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem
biztosíthat. A közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt
egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó
szervezeteként sem.
11. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
12. Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3) bekezdésével összhangban köteles a Kbt. 72. §
szerinti nyilatkozatát ajánlatához csatolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódás
kapcsán a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak)
a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat.
A Kbt. 72. § alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról,
hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Oláh Dóra
Telefon: 06-1-479-00-94/107-es mellék
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 06-1-322-17-23
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: PROVITALFejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022



Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Oláh Dóra
Telefon: 06-1-479-00-94/107
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 06-1-322-17-23
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. OLáh Dóra
Telefon: 06-1-479-00-94
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 06-1-322-17-23
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) ----------------------


