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
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Postai cím: Március 15. tér 1.
Város/Község: Zirc
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szirbek Tiborné
Telefon: 06 88 593 700
E-mail: egeszsegugy@zirc.hu
Fax: 06 88 414 475
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
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
TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 Projekt menedzsment szervezet
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 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Zirc, Március 15. tér 1.
NUTS-kód HU213
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus 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 projektmenedzsment szervezeti szolgáltatások ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71248000-8

71541000-2
71620000-0
71600000-4
71242000-6
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)
További
tárgyak:

Projektmenedzsment szakértői szolgáltatások ellátása a TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001
projekt megvalósítása során . Ezen belül különösen:
• Projektteljesítési menedzsment folyamatos támogatása, szakértői monitoring és a
projektdokumentáció összeállításának szakértői felügyelete
• Kifizetési kérelmek és a hozzá kapcsolódó elszámolások készítése és
minőségbiztosítása
• Előrehaladási jelentések készítésének szakértői támogatása
• Záró pénzügyi és szöveges jelentés elkészítése, utánkövetése
Az elnyert támogatás értéke: bruttó 800 M 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: 16 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: ajánlat szerint
Teljesítési Biztosíték összege: Nyertes ajánlattevő által nyújtott ajánlati biztosíték
kiegészítve a bírálati szempontok 3. pontja szerint megajánlott mértékre mely a
megbízási szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik, amely teljesíthető
a Kbt. 53 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A szerződés
mellékkötelezettségeinek további részletezését az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
• Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szakmai szolgáltatásokért járó díjat 60
napos fizetési határidő megtartása mellett egyenlíti ki a Megbízott bankszámlájára
történő átutalással figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésére.
• Három részszámla és egy végszámla bocsátható ki a pénzügyi ütemterv
szerint, teljesítés arányosan. A végszámla értéke minimum az ajánlati ár 20 %-a.
Részszámlák benyújtásának feltétele: elfogadott beszámolók alapján kiadott
teljesítésigazolás. Végszámla benyújtása: 2010. december 20.
• Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában
az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
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 előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet
az, akinek esetében a Kbt. 60.§.(1) bekezdése a)-h) pontjában felsorolt kizáró okok
fennállnak.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó – illetőleg a 61.§ (1) d.) pont
tekintetében alvállalkozó – vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akinek esetében a
61.§ (1) bekezdés a)-d) és a 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
• Az ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet ajánlatában
a Kbt. 249.§. (3) bekezdés szerinti módon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a fenti
kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 % meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó csatolnia kell:
P.1. Projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosításának
egyszerű másolata Kbt. 66. § (1) a)
P.2. A Kbt. 66. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő és közbeszerzés
értékének 10 % meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó elmúlt
kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a
mérleg részek egyszerű másolata;
P.3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata
az elmúlt kettő lezárt üzleti év teljes forgalmáról (árbevételről),
valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának megfelelő
(projektmenedzsment/projektmenedzsment támogatása) tevékenységekből
származó összes forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 % meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
P.1. Ha nem rendelkezik projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó érvényes
felelősségbiztosítással, mely min 50M Ft/év kártérítési limittel, és legalább 30 M
Ft/káresemény biztosítási értékkel rendelkezik.
P.2. Ha az elmúlt kettő lezárt üzleti évre vonatkozó mérleg alapján a mérleg szerinti
eredménye bármelyik évben negatív volt.
P.3. Ha az elmúlt kettő lezárt üzleti év átlagos árbevétele
(forgalma) nem éri el az 120 millió Ft-ot, és a közbeszerzés tárgya
(projektmenedzsment/projektmenedzsment támogatása) szerinti forgalmából
származó átlagos árbevétele nem éri el az 45 millió Ft-ot.
Az. P.1. és P.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek külön-külön kell
megfelelni az ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 % meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, a P.3. pont szerinti alkalmassági
követelményeknek együttesen is eleget tehetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és közbeszerzés
értékének 10 % meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a
hirdetmény feladási napját megelőző előző 3 évre vonatkozó legjelentősebb, a
jelen közbeszerzés tárgyához hasonló (projektmenedzsment/projektmenedzsment
támogatása) tárgyú szolgáltatásainak ismertetése a következő tartalommal:
a. a teljesítés ideje;
b. a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát adó vezető beosztású
személy neve és elérhetősége (név, cím, telefon, e-mail);
c. a teljesítés tárgya (a szolgáltatás rövid ismertetésével, amely igazolja a
minimumkövetelmények teljesítését);
d. a nettó ellenszolgáltatás összege;
e. EU forrásokból finanszírozott projektek esetében a forrás megnevezése.
M.2. Az előzőekben felsorolt teljesítésekre vonatkozó, az alkalmasság
megítéléséhez szükséges mennyiségű, a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerint kiállított
referencialevél egyszerű másolata, melyek tartalmazzák a fentiekben előírt
információkat és amelyekben a szerződő fél nyilatkozik a szerződésszerű
teljesítésről, tekintettel a Kbt. 68. § (1) bek b) pontjára.
M.3. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – a
teljesítésbe bevonni tervezett – szakembereinek bemutatása a szakemberek által
saját kezűleg aláírt szakmai életrajzuk eredeti példányának csatolásával kitérve
a képzettségükre, az alkalmasság megállapításához szükséges tapasztalatuk
ismertetésére, valamint nyelvismeretükre (a magyar nyelvre is).
M.4. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés f) pontja alapján minőségbiztosítási tanúsítvány vagy
az ajánlattevő minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő(k) alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k):
M.1-2. Együttesen nem rendelkeznek a hirdetmény feladásának napjától
számított 3 évnél nem régebben teljesített (befejezett) projekthez kapcsolódó
projektmenedzsment/projektmenedzsment támogatása szolgáltatásokról szóló öt
referenciával, amelyek közül
a. minimum kettő, egyenként bruttó 800 millió forintot meghaladó, EU forrásokból
finanszírozott infrastruktúra fejlesztési projekthez .
b. minimum egy esetében a szolgáltatás EU forrásokból finanszírozott
egészségügyi intézményi/egészségügyi infrastruktúra átalakítási, fejlesztési
projekthez kapcsolódik;
Ajánlatkérő referenciaként kizárólag a hirdetmény feladásának napjától számított 3
évnél nem régebben teljesített befejezett szolgáltatást fogad el.
Egy referencia több feltételnek is megfelelhet.
M.3. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem
rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

c. egy fő szakmai vezető: egészségügyi egyetemi végzettség; legalább 5 éves
igazolt járóbeteg-szakellátási pénzügyi és szakmai működtetési vezetői munka
tapasztalat;
d. két fő projektmenedzsment szakértő (műszaki, jogi, vagy gazdasági felsőfokú
végzettség; a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete). Az egyik legalább 3
éves munkatapasztalatot szerzett projektmenedzsmentben és 2 db, bruttó 800 millió
Ft-ot meghaladó, EU forrásból finanszírozott projektet irányított, és legalább egyik
több mint 5 éves projektmenedzsment tapasztalat és sikeres PMI vizsgával szakmai
– PMP – minősítést szerzett;
e. egy fő pénzügyi szakértő (felsőfokú pénzügyi, gazdasági vagy mérlegképes
végzettség; a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete; legalább 3 éves
munkatapasztalat az EU forrásokból finanszírozott projektek elszámolásának
lebonyolítása és/vagy ellenőrzése területén);
f. egy fő orvos-műszaki szakértő (egészségügyi, vagy műszaki, felsőfokú
végzettség; a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete; legalább 3 éves
munkatapasztalat egészségügyi beruházásokban), aki legalább 2 db egészségügyi
infrastruktúra fejlesztési projekt során a projektmenedzsmentben szerzett
tapasztalatot
g. egy fő projektasszisztens: legalább 2 éves EU pályázati projektkoordinátori
tapasztalat
Egy szakember csak egy feltételhez jelölhető.
M.4. Nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre ISO 9001
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedésekre bizonyítékkal.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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)
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20

Teljesítési biztosíték (Ft)

10

Késedelmi kötbére (Ft)
5
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: 2009/10/14 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80 000 Pénznem: HU
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: banki átutalással a Syntron Kft. CIB Bank Rt.-nél
vezetett 10700244-26179401-51100005 számú számlájára, vagy KP befizetéssel az
irodában. Ajánlati dokumentáció díja: 80 000 Ft + Áfa
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/14 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/10/14 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
Helyszín : Syntron Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 67.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott 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:
TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. október 22.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő naptól számított tizenötödik 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)
A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a dokumentáció
árának befizetését igazoló bizonylat telefaxon történő megküldése Ajánlatkérő
részére. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• ajánlattevő neve
• székhelyének címe
• levelezési címe
• az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve
• telefonszáma
• telefaxszáma
• e-mail címe.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen történő átvétel
munkanapokon 9:00-14:00 óráig lehet a dokumentációt átvenni, vagy a Kbt. 54. § (4)
bekezdés szerint megküldésre kerül.
Az ajánlati határidő napján: 09:00-11:00-ig.
Helyszín: 1036 Budapest, Bécsi út 67. Syntron Kft.
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:
1-100
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:
Az ajánlatkérő a bírálati szempont. 1. pontjában fordított arányosítás módszerével,
a bírálati szempont 3-4. pontjánál egyenes arányosítással határozza meg a
pontszámokat, a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának
megfelelően.
A 2. bírálati szempontnál: a szakmai bíráló bizottság az ajánlatokat sorbarendezi.
A legkedvezőbb helyezés 100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a
többi ajánlat pontszáma a sorbarendezés módszerével kerül kiszámításra, majd ezt

követően az alszempontok pontszáma a szakmai zsűri létszáma szerinti matematikai
átlaggal kerülnek kiszámításra.
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:
Az eljárásban való részvétel feltétele: 1000000 HUF összegű ajánlati biztosíték
teljesítése, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték
teljesíthető:
— Átutalással Zirc Város Önkormányzata 73900030 - 10011719 – 00000000 számú
elkülönített számlájára, vagy,
— Bankgaranciával, mely esetben a bankgaranciát nyújtó bank nyilatkozatát
kell benyújtani eredeti példányban, melynek érvényessége az ajánlati kötöttség
időtartama, vagy,
— Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel, mely esetben a kötelezvényt eredeti példányban kell benyújtani.
A kötelezvény érvényessége az ajánlati kötöttség időtartama. Az ajánlati biztosíték
kamatmentes visszafizetése a Kbt. 59.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
-Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés tekintetében (a
nemleges nyilatkozatok is csatolandók).
-Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) és c) pontja,
valamint (3) bekezdés tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).
-Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételi határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi
cégkivonatát.
-Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási
címpéldányának egyszerű másolatát, továbbá, ha a cégjegyzésre jogosult és
a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is
tartalmazó meghatalmazás eredeti példányát.
- Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot 3 (1 eredeti és kettő, az eredetivel
megegyező másolati) példányban kell benyújtani. Az ajánlat további formai
követelményeit a dokumentáció tartlmazza.
- Az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározza, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel az
ajánlattevővel köthet szerződést.
- Az ajánlatok közvetlenül vagy postai úton nyújthatók be az ajánlattételi határidő
lejártáig. Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő
lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie.
- Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
- Ajánlattevő szerződéstervezetet köteles csatolni ajánlatához, melynek az ajánlati
felhívásban és dokumentációban megadott összes feltételt tartalmaznia kell, az
ajánlat vállalásaival kiegészítve.
- Ajánlatkérő jelzi, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat a későbbiekben a Kbt.
125.§ (3) bek. b) pontjára alapozva.
- A IV.2.1. pont 2. résszempont részletes elvárásait az ajánlati dokumentáció
taralmazza.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/18 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Syntron Kft.
Postai cím: Bécsi út 67.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: 06 1 453 2889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: 06 1 453 2890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Syntron Kft.
Postai cím: Bécsi út 67.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: 06 1 453 2889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: 06 1 453 2890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Syntron Kft.
Postai cím: Bécsi út 67.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tímea
Telefon: 06 1 453 2889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: 06 1 453 2890
Internetcím (URL): www.syntron.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

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) ----------------------

