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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112189-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
2010/S 75-112189
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Mogyoródi út 43.
1149 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14694144
Fax +36 14694144
További információk a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122462
E-mail: reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: www.okfon.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122462
E-mail: reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: www.okfon.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122462
E-mail: reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: www.okfon.hu
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AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Védelem
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés elektronikus hatósági ügyintézés és elektronikus iratkezelés megvalósítására.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 07
A teljesítés helye Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MAGYARORSZÁG 1149 Budapest, Mogyoródi
út 43.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Elektronikus hatósági ügyintézés és elektronikus iratkezelés megvalósítása.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
72224100

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Elektronikus hatósági ügyintézés és elektronikus iratkezelés megvalósítása.
A feladat teljesítése során az alábbi termékeket kell létrehozni:
— Fizikai infrastruktúra az OKF központi telephelyén, amely biztosítja a centrális funkciók ellátását, valamint a
teljes rendszer adatgyűjtési, beszámolókészítési feladatait,
— Fizikai infrastruktúra a telephelyeken, amely biztosítja a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok tevékenységek
végzését,
— Portál alapú Integrált informatikai rendszer (szoftver), amely a megjelölt célok megvalósítását biztosítja, és
amely tartalmazza mindazon komponenseket, amelyek a megoldási javaslatban szerepelnek,
— A kialakított rendszer műszaki és felhasználói dokumentációja,
— Aktualizált iratkezelési szabályzat,
— Aktualizált folyamat leírások, amelyek a szervezet működését dokumentálják, és amelyek lehetővé teszik az
ügyintézői tevékenyég átláthatóbbá tételét,
— Üzemeltetői képzés,
— Felhasználói képzés az ügyintézők számára,
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— Felhasználói képzés a vezetők számára,
— Felhasználói leírások az ügyfelek számára.
Az OKF központi telephely felhasználóinak száma 350 fő. Ezen felül 22 regionális telephely felhasználói száma
telephelyenként 15-150 fő. Ezen felül a hatósági ügyek kezelése során ügyenként egy felhasználóval számolva
kb. évenként 600 külső felhasználóval kell számolni. Azon felhasználók száma, akik a külső szolgáltatásokat
csupán tájékozódásra, panaszbejelentésre használják, évi 5 000-10 000 felhasználó.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 2.12.2010

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás, jóteljesítési garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjának
megfelelően az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Kifizetés: az igazolt teljesítést
követően a Kbt. 305. § -ának megfelelően, 30 napon belül, átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező 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, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. §
(1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró
okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
— Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, továbbá ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá,
— Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, továbbá ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A.
§ (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá,
— Ajánlattevő (közös ajánlat esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eljárás eredményhirdetését követő 8
napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt a fent körülírt
módon ajánlatában nem igazolta.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
1) Az ajánlattevővel és az alvállalkozó(k)val kapcsolatban álló valamennyi számlavezető pénzintézet 60 napnál
nem régebbi nyilatkozatát eredeti vagy hitelesített másolati példányban az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó(k) bankszámláját,
— az ajánlattevő/alvállalkozó(k) fizetési kötelezettségének határidőre eleget tesz-e, amennyiben nem, hány
alkalommal nem tett határidőre eleget fizetési kötelezettségének a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának dátumát
megelőző 1 év során.
2) 2007., 2008. és 2009. évek teljes forgalmáról (nettó árbevételéről) és ugyanezen időszakban a beszerzés
tárgya (az elektronikus hatósági ügyintézés és iratkezelés rendszerek megvalósítása) szerinti tevékenységéből
származó forgalmáról szóló nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
1) Az ajánlattevő és az alvállalkozó(k) pénzügyi helyzete pénzintézeti nyilatkozat alapján nem ítélhető stabilnak
az elmúlt 1 éves időszakban, azaz valamelyik számláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt.
2) Az ajánlattevő és az alvállalkozó(k) együttes teljes forgalma (nettó árbevétele) a 2007., 2008. és 2009. év
egyikében sem érte el a nettó 400 000 000 HUF-ot.
3) Az ajánlattevő és az alvállalkozó(k) együttes beszerzés tárgya (az elektronikus hatósági ügyintézés és
iratkezelés rendszerek megvalósítása) szerinti tevékenységéből származó forgalma a hirdetmény feladását
megelőző 3 év egyikében sem érte el a nettó 200 000 000 HUF-ot.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
1) A hirdetmény feladását megelőző 3 évben teljesített, országos, illetve regionális elektronikus ügyintézési
és iratkezelési rendszerek szállítása, telepítése tárgyú legjelentősebb szerződéseinek ismertetése (legalább
a teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás nettó összege,
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése, a szállított, telepített, üzemeltetett
rendszer területi kiterjedése, darabszáma, helyszíne, a lefedni kívánt alkalmassági feltétel megjelölése),
valamint a referencia ismertetésben szereplő szolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint
referenciaigazolás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a referencialista tartalmára
vonatkozóan előírt információkat, továbbá - amennyiben a Kbt. 68. §-a szerint a referenciát a megrendelő
szervezet igazolja - a megrendelő nyilatkozatát a szerződés teljesítésére.
2) azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal és
képzettséget, végzettséget igazoló okirat másolattal történő ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az
alábbiakra kitérve:
— végzettségük ismertetése, feltüntetve a végzettséget igazoló okirat számát, a végzettség megszerzésének
időpontját, helyét,
— a beszerzés tárgyában megnevezett rendszerek valamelyikére vonatkozóan szerzett tapasztalataik
ismertetése,
— a szakmai gyakorlat megszerzésének ismertetése, feltüntetve a szakmai gyakorlat megszerzésének
időpontját, helyét (munkahelyek felsorolása).
3) MSZ EN ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának másolatát, vagy a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerint azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedések leírását.
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4) ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítványának másolatát, vagy a Kbt. 68. § (5)
bekezdése szerint azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű, a környezetvédelmi
vezetési rendszer biztosítása érdekében tett intézkedések leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó együttesen
nem rendelkezik:
1) A hirdetmény feladását megelőző 3 évben teljesített, a legjelentősebb szerződéseket tartalmazó referencia
ismertetésben szereplő, pozitív tartalmú referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal igazolt:
— Összesen legalább 1 db minimum 2 központi üzemeltetésű és minimum 7 regionális telephellyel rendelkező
intézménynél bevezetett kibővített tanúsítvánnyal rendelkező ügyiratkezelő rendszerről szóló referenciával,
amely alkalmazásközponton keresztül üzemeltetett webes megoldás, ahol a regisztrált felhasználók száma
meghaladja az 500 felhasználót és ahol az éves iktatott tételszám az 500 000 darabot meghaladja,
— Összesen legalább 1 db informatikai projekt keretében szoftverfejlesztés, hardverszállítás,
rendszerintegráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére vonatkozó referenciával,
— Az előbbi referenciák között van összesen legalább 1 db, amelyben a szállítások és szolgáltatások értéke
meghaladta a nettó 160 000 000 HUF-ot,
— Az 1. és 2. bekezdés teljesítéséhez benyújtott referenciaigazolásokban (referencianyilatkozatokban)
feltüntetett szállítások és szolgáltatások összesített értéke meghaladta a nettó 320 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő egy referenciaigazolást, illetőleg - nyilatkozatot több alkalmassági követelmény teljesítéséhez is
elfogadja.
2) Rendelkezzen a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal
minimum 10 fő olyan informatikus szakemberrel, akik az ajánlati dokumentáció III. Műszaki leírásban nevesített,
már meglévő hardver és szoftver elemek telepítésében, illesztésében, üzemeltetésében, konfigurálásában
jártasak, és rendelkeznek az ehhez szükséges gyártói vizsgákkal, képesítésekkel, továbbá
— legalább 3 fő, az ajánlattevő/alvállalkozó által forgalmazott (24/2006. BM-IHM-NKÖM együttes rendeletében
támasztott követelményeknek eleget tevő és tanúsítvánnyal rendelkező) iktatórendszer telepítésében,
fejlesztésében, oktatásában, üzemeltetésében jártas szakemberrel, valamint,
— legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel, IPMA A minősítéssel rendelkező és legalább 10 év szakmai
gyakorlattal rendelkező Projektmenedzserrel.
Ajánlatkérő egy szakembert több alkalmassági követelmény teljesítéséhez is elfogadja.
3) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a beszerzés tárgya („Elektronikus hatósági ügyintézés és
elektronikus iratkezelési rendszer megvalósítása”) és szoftverfejlesztés, hardverszállítás, rendszerintegráció
és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljesítése szerinti tevékenységekre vonatkozó ISO 9001:2008
minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
4) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a beszerzés tárgya („Elektronikus hatósági ügyintézés és
elektronikus iratkezelési rendszer megvalósítása”) és szoftverfejlesztés, hardverszállítás, rendszerintegráció és
egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljesítése szerinti tevékenységekre vonatkozó 14001:2005 környezetvédelmi
vezetési rendszer tanúsítványával vagy a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy azzal egyenértékű, a környezetvédelmi vezetési rendszer biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
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Nem
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 FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám 45
2. A műszaki követelményeknek való megfelelés kidolgozási szintje, a műszaki megvalósítás tervének
részletezettsége. Súlyszám 24
3. A vizionált rendszernek való megfelelés mértéke. (Informatikai követelményeknek való megfelelés.).
Súlyszám 20
4. Rendszertervezési, rendszerfejlesztési, projektvezetési módszertan minősége és mértéke. Súlyszám 4
5. Megrendelő oldali erőforrásigény mértéke (szakértői nap). Súlyszám 4
6. A garanciaidőn túli jogszabálykövetés időtartama (minimum 12 hónap). Súlyszám 3

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 3.6.2010 - 08:30
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 80 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett IBAN:HU62 10300002-20105358-00003285 számú számlájára történt
befizetésről szóló igazolás bemutatása vagy készpénz ellenében vehető át munkanapokon 8:00 - 12:00 óra
között, az ajánlati határidő napján pedig 8:00 - 8:30 óra között. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ellenértéke 80 000 HUF + ÁFA.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
3.6.2010 - 08:30

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 3.6.2010 - 08:30
Hely OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33., I. emeleti
tárgyalója.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Elektronikus közigazgatás operatív program közigazgatási szolgáltatások elektronizálása EKOP-1.A.1.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét figyelemmel a Kbt. 83. §-ára teljeskörűen biztosítja.
2. Az eredményhirdetés időpontja: 22.6.2010 (8:00). Az eredményhirdetés helyszíne: OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási ZRt., MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33., I. emeleti tárgyalója.
3. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított
20. nap 10:00 óra.
4. Ajánlatkérő - a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti
nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és 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)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
5. Az ajánlattevőnek csatolnia kell eredeti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
8. Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű
cégkivonat eredeti vagy hitelesített másolatát, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem
másolatát is.
9. Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy
az ajánlatban szereplő, nyilatkozatot adó, nevesített pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézetnél számlát nem
vezet, valamint arról, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapon belül szüntetett-e meg bankszámlát,
és ha igen, azon volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás. Amennyiben szüntetett meg bankszámlát,
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abban az esetben csatolni kell az ajánlathoz a megszüntetett bankszámlát vezető pénzintézet(ek) által kiállított
nyilatkozat(ok)at a III.2.2. pontban meghatározott tartalommal.
10. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő által ajánlott iratkezelési alapszoftver nem felel meg
a 24/2006. BM-IHM-NKÖM együttes rendeletében előírt követelményeknek és a 335/2005. (XII.29.) Korm.
rendelet követelményeinek és nem rendelkezik a fentiekre vonatkozó kibővített (nagyvállalati) tanúsítással.
11. Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás, amely tartalmazza,
hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a kapcsolattartásról,
a számlázásról. Közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását. Ajánlatkérő igényli, hogy közös ajánlatot tevők csatolják az együttműködésükről szóló
megállapodást, amely magában foglalja a fenti követelményeket is.
12. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10. Ajánlatkérő az 1., az 5. és a 6.
részszempont esetében az értékarányosítás módszere, a 2-4. részszempont esetében a sorba rendezés
módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A pontszám számításának részletes ismertetését
a dokumentáció tartalmazza. A sorba rendezés módszere esetén az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes
ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjükben elfoglalt helyük szerint kapnak pontot. Az első
helyezett 10 pontot, a 2. helyezett 8 pontot, a harmadik helyezett 6 pontot, a negyedik 4 pontot, az ötödik 2
pontot, a hatodik helyezettől pedig minden ajánlattevő 1 pontot kap.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egyes ajánlatokat szakmailag azonos színvonalúnak
ítél meg, úgy azonos helyezést és annak megfelelő pontszámot adjon. Ebben az esetben a rangsorolás a
következő helyezéssel folytatódik, azaz ha pl. 2 első helyezett van, a következő ajánlat a 2. helyezést kapja.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására
irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket
határozott meg.
14. Az ajánlatok munkanapokon 8:00 - 16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00 - 14:00 óra, az ajánlattételi
határidő napján 8:00 - 8:30 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott
címre.
15. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-ai szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
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Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
15.4.2010
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