3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Polgárdi Város Önkormányzata
Postai cím: Batthyány u. 132., II. em. 21. szoba
Város/Község: Polgárdi
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző
Telefon: +36-22-576-230
E-mail: aljegyzo@polgardi.hu
Fax: +36-22-576-230
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgardi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Polgárdi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
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
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód HU211
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
Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0181 azonosító számú Polgárdi Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére elnyert támogatásból létrejövő
projekt megvalósítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79410000-1

További
72221000-0
tárgyak:
80400000-8
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)
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által elnyert ÁROP-1.A.2/A-2008-0181
Polgárdi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
pályázat keretében a projektmenedzsmenttel együttműködve az alábbiak
megvalósítására: szervezetfejlesztési szakértői tanácsadás, 1 db tanulmány
elkészítése, 1-1 db projektmenedzsment- és kommunikációs képzés. A részletes
feltételeket az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 5
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, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdésében foglaltak
szerint, az igazolt teljesítést (részteljesítést) követően, számla ellenében
30 napon belül átutalással teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A
pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Közös ajánlattevő nyertesek esetében az ajánlatkérő a szerződés teljesítése
érdekében közös gazdasági társaság alapítását nem követeli meg.
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:
Kizáró okok:
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki vagy akinek az
alvállalkozója vagy akinek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezete a Kbt. 60. §
(1) bekezdésének a hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki vagy akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy akinek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezete a Kbt. 62. §
(1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezetnek - a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint - az ajánlatban nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő fel kívánja hívni az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa
kizáró okokról szóló útmutatójának (K.É. 2009. évi 111. szám; 2009. szeptember
23.) III.5. pontjára, miszerint a nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követő
nyolc napon belül csatolnia kell a Kbt. 63. §-ának (2) és (3) bekezdése szerinti
igazolásokat a kizáró okok tekintetében.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő P/1 pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassága pénzügyi
intézménytől származó - erről szóló - nyilatkozattal, vagy meghatározott biztosíték
(felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló igazolással igazolható [Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) pont].
Az ajánlattevő P/2 pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassága az előző két
lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtásával igazolható (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételt) [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
Az ajánlattevő P/3 pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassága a 2007., 2008.
évi teljes nettó forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának
nettó forgalmáról szóló nyilatkozatával igazolható [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
Amennyiben az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát a Kbt. 65.
§-ának (3) bekezdése alapján erőforrást felajánló szervezet bevonásával kívánja
igazolni, akkor a Kbt.-ben megkövetelt nyilatkozatokon kívül csatolnia kell azon
alkalmassági szempont tekintetében előírt igazolást vagy nyilatkozatot, amelyre

vonatkozóan az erőforrásra támaszkodik. A Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései értelmében
igazolni szükséges azt is, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha az alábbi feltételek egyike fennáll:
P/1 Az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában legalább
12.000.000,- Ft./káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással.
P/2 Az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az előző két lezárt üzleti év
mindegyikében negatív volt.
P/3 Az ajánlattevő nem rendelkezik a 2007., 2008. évek mindegyikében nettó 25
millió forint teljes forgalommal és a 2007., 2008 évek valamelyikében legalább nettó
7 millió forint, a közbeszerzés tárgya (szervezetfejlesztési tanácsadás) szerinti
forgalommal.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának műszaki, illetve szakmai alkalmassága
igazolható:
M/1 pont esetében az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző három
év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése, a referenciamunka
rövid leírása) [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
(Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az
ajánlattevő a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján alkalmasságát referenciaigazolás
csatolásával köteles igazolni, akkor a referenciamunkák ismertetésével kapcsolatban
előírt fenti tartalmi elemeket a referenciaigazolásnak kell hiánytalanul tartalmaznia.)
M/2 pont esetében azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a
megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a
teljesítésbe. [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont]. Az ajánlattevőnek az ajánlatához
csatolnia kell a szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakemberek szakmai
önéletrajzát, valamint a végzettségüket igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
M/3 pont esetében a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg
vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával [Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pont];
Amennyiben az ajánlattevő a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a Kbt. 65.
§ -ának (3) bekezdése alapján erőforrást felajánló szervezet bevonásával kívánja
igazolni, akkor a Kbt.-ben megkövetelt nyilatkozatokon kívül csatolnia kell azon
alkalmassági szempont tekintetében előírt igazolást vagy nyilatkozatot, amelyre
vonatkozóan az erőforrásra támaszkodik. A Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései értelmében
igazolni szükséges azt is, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha az alábbi feltételek egyike fennáll:
M/1 az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző
három évben együttesen nem rendelkezik 3 db, közigazgatási szerv részére végzett

szervezetfejlesztési referenciával, amelyek közül legalább 1 db eléri a nettó 12 millió
forintot.
M/2 az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó a szerződés teljesítése során együttesen nem
kíván bevonni legalább 2 db közgazdasági vagy jogi felsőfokú végzettséggel és
legalább 2 éves közigazgatási szervezetfejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkező
szakembert, továbbá 1db közgazdasági vagy jogi felsőfokú végzettséggel és
legalább 5 éves közszolgálati szervezetfejlesztési és projektmenedzseri szakmai
tapasztalattal rendelkező szakembert.
M/3 az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlattételi határidő lejártának napján önállóan
nem rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási és ISO 27001 információbiztonsági
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
Ennek az alkalmassági feltételnek ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell
megfelelnie.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. A kért ellenszolgáltatás nettó (áfa
nélkül számított) összege

50

2. A szervezetfejlesztési szakmai
ajánlat színvonala, minősége az alábbi
alszempontok szerint:

50

2.1 Szervezetfejlesztési módszertan

20

2.2 Részterületenkénti tanácsadói
tevékenység

20

2.3 Szakmai ajánlat felépítése
10
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: 2010/01/25 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000,Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt. Polgárdi Fiókjánál
vezetett 11736099-15363004 számú bankszámlájára való átutalással kell megfizetni.
A dokumentáció megjelölt ellenértéke az áfa összegét nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/25 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/01/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra
Helyszín : Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.,
II/21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek jelen
lehetnek.
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:
A jelen beszerzés megvalósítását az Európai Unió az ÁROP-1.A.2/A-2008-0181
számú projekt keretében támogatja.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. február 08., 16 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. február 17., 10 óra
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 az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének
napjától az ajánlattételi határidő lejártáig minden munkanapon, 8.00 órától 12.00
óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00 órától 10.00 óráig vehető át.
A dokumentáció az ajánlattételi felhívásban megjelölt címen személyesen vehető
át, illetve a dokumentáció megküldésére vonatkozó írásbeli kérelmet az ajánlattételi
felhívásban megjelölt postai címre, faxszámra, lehet megküldeni. (Az írásbeli
kérelemmel együtt az átutalást igazoló irat másolatát is meg kell küldeni.)
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 és 100, amely minden részszempont esetében azonos.
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 ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontjában meghatározott 1. számú bírálati
részszempont tekintetében: az értékelési pontszámot a Közbeszerzések
Tanácsának 2/2004. (K.É) ajánlása szerinti értékarányosítással kell kiszámítani.
Ennek során az egyes ajánlatok adott részszempontok szerinti tartalmi elemét a
részszemponton belül a megajánlott legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozási díjat
megajánló) tartalmi elemhez kell arányosítani oly módon, hogy a legjobb tartalmi
elem a részszempontra a maximális 100 pontot kapja.

Az értékelési pontszám meghatározása a 2. számú részszempont alszempontjai
tekintetében az ajánlatok értékelése sorba rendezés alapján történik, az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint. A bírálati lapok összesítése úgy történik,
hogy a bizottság tagjai által kiosztott, a bírálati lapon szereplő értékelési sorrend
sorszámának számtani átlagolására kerül sor. A számtani átlag alapján a legkisebb
„átlagú” ajánlattevő kapja a maximális pontszámot (100), a többi ajánlattevő
ajánlata a legkisebb átlagtól való eltérés arányában kap kevesebbet. Ezt követően
kell a kapott értékelési pontszámot az adott súlyszámmal megszorozni, végül a
szorzatokat összeadni.
Az ajánlatkérő először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti
módszer szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül
a szorzatokat összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek
az összpontszáma a legmagasabb.
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 ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában meghatározott körben lehetőséget biztosít a
hiánypótlásra.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
- annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az ajánlat és az annak részét képező
nyilatkozatok aláírásának cégszerűségét ellenőrizni tudja, az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet tekintetében
az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított harminc napnál nem régebbi
cégkivonatot, az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, az ajánlat meghatalmazott általi
aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást;
- a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatot.
- a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat, azaz az
ajánlatban meg kell jelölni:
- 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 a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen
(vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell
csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció részét képező ajánlati adatlapot
(felolvasólapot) megfelelően kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.
3) Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti - 3 másolat), cégszerűen (vagy szabályszerű
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, 1 db lezárt
csomagolásban kell benyújtani az I.1. pontban megjelölt helyen.

A csomagolásra rá kell írni: „Szervezetfejlesztés - ÁROP-1.A.2/A, ajánlat”, valamint
azt, hogy „Felbontani kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő
lejártakor szabad.”
Az ajánlatok példányait növekvő sorrendben 1-4-ig, azok fedlapjának jobb felső
sarkában megfelelő sorszámmal kell ellátni. Az első eredeti példányra rá kell írni:
„eredeti”, a többi fedlapjára pedig „másolat”. Amennyiben az egyes példányok
eltérnek egymástól, az első, eredeti példányt kell irányadónak tekinteni.
Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az ajánlat első
oldalán kérjük feltüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért ellenszolgáltatás
összegét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlathoz kötelező
tartalomjegyzéket mellékelni.
4) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az eredményhirdetés helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyével.
5) Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6) Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt
nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a megkötésre kerülő
szerződésben a közös ajánlattevők egymás szerződésszerű teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak a Megrendelővel szemben.
7) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének a) vagy
b) pontja alkalmazása esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített
személlyel (szervezettel) köt szerződést.
8) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §-ának (3) és (4) bekezdésére.
9) Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordítással
együtt köteles becsatolni.
A köztartozás fenn nem állását igazoló, nem magyar nyelvű iratok (hatósági
igazolások) tekintetében azonban az ajánlattevő köteles azoknak a 24/1986. (VI.26.)
Mt r. 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni.
10) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 251. §-ának (3)
bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján a jelen eljárásban - a Kbt. 55.
§-ának (3)-(4) bekezdésében, 72. §-ában, valamint 92/A. §-ában foglaltak kivételével
- megfelelően alkalmazni fogja a Kbt. 2-3. Címének a Kbt. 250. § (3) bekezdésében
fel nem sorolt és az egyszerű eljárásokra is irányadó szabályait, figyelemmel a Kbt.
240-251. § közötti eltérésekre is.
11) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt
szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során bevonni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/31 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

