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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115180-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek
2010/S 77-115180
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Bem rkp. 47.
Kapcsolattartó: Közbeszerzési Osztály
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14581143
E-mail: ko@kum.hu
Fax +36 14581544
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kulugyminiszterium.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
Kapcsolattartó: Váradi Márton
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122467
E-mail: varadi.marton@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.
Kapcsolattartó: Váradi Márton
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122467
E-mail: varadi.marton@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.
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Kapcsolattartó: Váradi Márton
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122467
E-mail: varadi.marton@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: www.okfon.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egyéb külügy, külpolitika
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
Konzuli információs rendszer továbbfejlesztése.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 7
A teljesítés helye Külügyminisztérium telephelye, MAGYARORSZÁG 1027 Budapest, II. Bem rkp. 47.
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
Vállalkozási szerződés a Konzuli Információs Rendszer továbbfejlesztésére.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
72212900

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
Konzuli Információs Rendszer (KIR) továbbfejlesztése a Műszaki Leírásban ismertetetteknek megfelelően és
részhatáridőkkel az alábbi fő feladatok mentén:
KHA 2008/3.4.3 sz. projekt keretében 30.6.2010-i határidővel:
— az Európai Unió közös vízuminformációs rendszerével való kompatibilitás, ill. interoperabilitás
megteremtéséhez szükséges fejlesztések,
— utazó konzuli tevékenység támogatásához szükséges funkcionalitás(ok) fejlesztése,
— on-line vízumkérdőív kitöltési funkció megvalósítása.
KHA 2009/3.4.5 sz. projekt keretében 15.12.2010-i határidővel:
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— ún. okos-kliens (helyi adatbázisszerver nélküli) modul kifejlesztése,
— egyéb (Vízuminformációs Portál, SIRENE) interfész fejlesztés,
— VIS-finomhangolás.
EKOP 2.3.4 sz. projekt keretében 2010.11.30-i határidővel:
— útlevél-kérelem folyamatok támogatás beépítése,
— diplomata és szolgálati útlevél nyilvántartás integrálása a KIR-be,
— konzuli jogkörök nyilvántartó rendszerének kialakítása a KIR-ben,
— állampolgársági ügyek intézéséhez szükséges támogatás beépítése,
— személyi adat- és lakcímnyilvántartás ellenőrzés folyamatának fejlesztése a KIR-ben,
— KR (Központi Rendszer) interfészek kialakítása,
— Projektmenedzsment (a konzorciumi tagok projekttel kapcsolatos tevékenységeinek összehangolása, projekt
vezetése).
A projektmenedzsmentnek ki kell terjednie az EKOP 2.3.4 számú projektben a konzorciumi tagok (KÜM, KEK
KH, BÁH) tevékenységének összehangolására, a projektszervezet működtetésére, a szükséges igazgatási
rendszertervek végleges változatának elkészítésére, az abból eredő feladatok végrehajtására, a végrehajtás
ellenőrzésére, számon kérésére is.
A Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya részére kifejlesztett KIR, mint egységes integrált informatikai rendszer
2000. óta lehetővé teszi a Konzuli Szolgálat tevékenységi körébe tartozó igazgatási folyamatok (klasszikus
konzuli esetek, vízumügyek stb.) lebonyolítását. A fejlesztések célja ezen meglévő rendszer új igényeknek és
követelményeknek való megfeleltetése.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 15.12.2010

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő késedelmes és hibás teljesítés, valamint meghiúsult teljesítés esetére kötbér alkalmazását írja
elő. Ajánlatkérő a szerződés vagy annak valamely része meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér kerül
alkalmazásra.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, valamint meghiúsult teljesítés esetén Ajánlatkérő kötbért ír elő, a
dokumentációban foglaltak szerint. Jótállás vállalása kötelező a dokumentációban foglalt feltételek szerint.
Mivel a finanszírozás európai uniós pályázati forrásból valósul meg, egyéb előírások is lehetnek. Az ellenérték
kifizetésére - tekintettel a Kbt. 305. §.(3)bekezdésében foglaltakra - az Ajánlatkérő (szerződés szerinti
Meg-bízó) által teljesítésigazolással igazolt teljesítést követő 60 napon belül kerül sor magyar forintban, a
dokumentációba foglalt szerződéstervezetben részletezettek szerint.

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: 1. Kizáró okok:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §
(1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll;
2. A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az 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) pontjának hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést 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) pontjának hatálya alá, ha ezt a fent körülírt
módon az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 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.) Ajánlattevő illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ajánlattételi határidőt megelőző,
számviteli szempontból lezárt utolsó 3 évi beszámolója.
2.) Ajánlattevő illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata a 66.§ (1) bekezdés
c) pont tekintetében az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 évre vonatkozó éves nettó forgalmáról és a
közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i).
(adott esetben) :
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha.
1.) Mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi határidőt megelőző számviteli szempontból lezárt utolsó 3 év
bármelyikében negatív eredményű volt.
2.) Az éves nettó forgalma az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben összesen nem éri el a nettó 50 000 000
HUF-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 évben összesen
nem éri el a nettó 40 000 000 HUF-ot.
Ezen alkalmassági szempontok közül az 1. pontban foglaltnak Ajánlattevőnek és esetleges 10 % feletti
alvállalkozójának önállóan, míg a. 2. pontban foglaltaknak az Ajánlattevőnek és esetleges 10 % feletti
alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.

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.) Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata az ajánlattételi
határidőt megelőző 3 év közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, mely
tartalmazza legalább:
— A teljesítés idejét és helyét,
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— A szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét és az információt adó nevét, címét, telefonszámát,
— Az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését
(amennyiben az adott referenciát nem fővállalkozásban végezte, úgy a végzett munkarész értékét kell
megjelölni),
— A munkavégzés jellegét (fővállalkozó, alvállalkozó),
— Az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság
minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában:
—— rendszer rövid informatikai ismertetését (hardver, szoftver környezet),
—— rendszer rövid szakmai ismertetése,
—— a bevezetés időpontját és a folyamatos működés időtartamát,
—— a rendszerfejlesztés, ill. bevezetés projektvezetőjének vagy vezető-fejlesztőjének megnevezése.
A referenciákat a Kbt. 68.§ (1) bekezdése alapján kérjük igazolni.
2.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján a ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) - a teljesítésbe bevonni tervezett - szakembereinek bemutatása
eredeti (saját aláírásukat is tartalmazó) szakmai életrajzuk csatolásával, kitérve az alábbiakra:
— képzettségük, a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett tapasztalataik ismertetése,
— nyelvismeret ismertetése (kitérve a magyar nyelvre is), valamint a végzettséget igazoló dokumentumainak
egyszerű másolata(i)nak csatolásával,
— nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt
vesz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha:
1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db, összességében nettó 60 000 000
HUF-ot meghaladó értékű informatikai rendszer fejlesztésére, bevezetésére és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás
nyújtására vonatkozó referenciával, amely legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan üzemszerűen
működött, és amelyre az alábbi állítások igazak:
— központi kiszolgálóval (szerver), valamint a végpontok tekintetében is elosztott/decentralizált kiszolgálókkal
(szerverekkel) rendelkezik,
— évi legalább 350 ezres ügyforgalmat kezelő, ügyviteli és döntéshozatali folyamatato(ka)t támogató rendszer,
— adategyeztetés céljából más, külső rendszer(ekk)el biztonságos vonalon nagy megbízhatóságú elektronikus
internetes adatcserét valósít meg,
— jogi bizonyító erővel bíró dokumentumok elosztott nyilvántartását és kiállítását végzi,
— a végpontokon működő szoftverhez speciális eszközök (pl. okmányolvasó, okmány-nyomtató) illesztése
történt,
— a rendszer adatbázisa és a központi, valamint a végpontok elosztott kiszolgálói közötti kommunikáció
Microsoft SQL Server 2005/2008 Serverre és annak ún. service broker szolgáltatására, vagy azzal egyenértékű
technológiára épül,
— a decentralizált, heterogén hálózati környezetben működő végpontok száma legalább 40.
2.1.) Nem rendelkeznek legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki nettó 60 000 000 HUF-ot
meghaladó értékű informatikai rendszer fejlesztésében, bevezetésében és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás
nyújtásában, ill. bevezetésében projektvezető vagy vezető fejlesztő szerepet töltött be.
2.2.). Nem rendelkeznek legalább 1 fő, CISA minősítéssel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több alkalmassági feltételt is teljesíthet.
Ezen alkalmassági szempontnak az Ajánlattevőnek és esetleges 10 % feletti alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.
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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?
Nem

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

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. Ajánlati ár. Súlyszám 30
2. Késedelmes/Meghiúsulási kötbér vállalt mértéke. Súlyszám 20
2.1) Késedelmes kötbér vállalt mértéke. Súlyszám 5
2.2) Meghiúsulási kötbér vállalt mértéke. Súlyszám 15
3. Vállalt teljesítési határidő (egyes részteljesítésekhez rendelt véghatáridőnél kedvezőbb szállítás-naptári nap,
vagyis a véghatáridőhöz képest hány nappal korábbi teljesítés). Súlyszám 20
3.1) I. feladatcsoporthoz (KHA 2008/3.4.3 sz.projekt) kapcsolódó kedvezőbb teljesítési határidő. Súlyszám 2
3.2) II. feladatcsoporthoz (KHA 2009/3.4.5 sz.projekt) kapcsolódó kedvezőbb teljesítési határidő. Súlyszám 8
3.3) III. feladatcsoporthoz (EKOP 2.3.4 sz.projekt) kapcsolódó kedvezőbb teljesítési határidő. Súlyszám 10
4. Szakmai ajánlat minősége a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően. Súlyszám 30
4.1) Igazgatási rendszerterv koncepció kidolgozottsága. Súlyszám 15
4.2) Rendszer-architektúra koncepció kidolgozottsága. Súlyszám 15

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 31.5.2010 - 14:30
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
31.5.2010 - 14:30

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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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
Időtartam napokban 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31.5.2010 - 14:30
Hely OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet
tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.
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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:
KHA (Külső Határok Alap) 2008/3.4.3 forrás.
KHA (Külső Határok Alap) 2009/3.4.5 forrás.
EKOP (Elektronikus Közigazgatás Operatív Program) 2.3.4 forrás.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-a szerint biztosítja.
2) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a (3) bekezdésben
foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát.
4) Az eredményhirdetés időpontja: 3.6.2010 (14:30), helye az OKFON Zrt. címe.
5) A szerződéskötés tervezett időpontja: 23.6.2010.
6) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvehető
személyesen az OKFON Zrt. címén vagy kérésre megküldésre kerül. A dokumentáció átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele, az másra nem ruházható át. A dokumentáció személyesen munkanapokon 8-12 óra
között, az ajánlattétel napján 8-14.30 óra között vehető át.
7) Az ajánlat leadható munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között
az OKFON Zrt. székhelyén.
8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.
9) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat
másolati példányát, valamint az ajánlattevő és esetleges 10 % feletti alvállalkozójának aláírási címpéldányát.
10) Az ajánlatok értékelése során a részszempontokra adható pontszám: 1-10 pont. A pontkiosztás módszere:
1-3. bírálati részszempontok és azok alszempontjai esetén Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az
értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 3. és 4. részszempontok esetében az alszempontok
pontszámainak kiszámítását követően az alszempontoknál meghatározott súlyszámokkal történő szorzást
követően összesíti a kapott pontokat, így határozza meg az adott részszempontra kapott összpontszám értékét.
4. részszempont alszempontjai esetén a pontszám sorba rendezéssel kerül megállapításra, az adható
pontszám - ezen részszempont esetén is - 1-10. pont. A legjobb ajánlat megkapja a maximális 10 pontot, a
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következő ajánlatok pontszámai pedig a - sorba rendezést követően - a dokumentációban megadott képlet
alapján kerül megállapításra.
11) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
12) 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) és (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
13) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) tájékozódnia kell a teljesítés helyén és a szerződés során azokról
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén meg
kell felelnie és ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 72.§ szerinti nyilatkozatát.
14) A Kbt. 55. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően Ajánlatkérő tájékoztatást ad arról, hogy a
közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés során meg kell felelni, az 1/2004. (I.
9.) FMM rendelet 1. §-ában meghatározott országos hatáskörű szervek, illetve azok helyi szervei adnak kérelemre - megfelelő tájékoztatást. Ezek a szervek a következők: az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség (OMMF) területileg illetékes regionális és helyi felügyelőségei, valamint a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal területileg illetékes Bányakapitányságai.
15)Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt közvetlenül elektronikusan, teljes terjedelemben, térítésmentesen
bocsátja ajánlattevők rendelkezésére, előzetes regisztrációt követően a: www.okfon.hu weboldalon. A
dokumentáció saját részre történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció megküldése
faxon vagy e-mailben írásban is kérhető, illetve a dokumentáció személyesen is átvehető az A. melléklet II.
pontjában meghatározott helyen, munkanapokon 8:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 8:00 - 14:30 óra között.
Személyes átvétel esetén amennyiben ajánlattevő megbízásából a dokumentációt más cég / szervezet veszi át,
a meghatalmazást is csatolni szükséges.
A dokumentáció igénylésekor / átvételekor ajánlatkérő a következő adatokat kéri megadni:
— a dokumentációt átvevő (ajánlattevő) cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma,
— ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és telefax
száma, e-mail címe.
Az adatok a dokumentáció igénylésekor az űrlap kitöltésével, személyes átvételkor személyesen vagy a
megküldésről szóló kérelemben írásban egyaránt megadhatók. Az adatok hiányos vagy hibás megadásának
következményeiért ajánlattevő a felelős.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár
el.
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
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A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§-a szerint.
VI.4.3)

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

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
19.4.2010
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