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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: Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat
Bővítési Önk. Társulás
Postai cím: Honvéd utca 1.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Knizse Gyula elnök
Telefon: (+36) 22/504-021
E-mail: info@szennyvizprojekt.t-online.hu
Fax: (+36) 22/504-022
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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



Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): szennyvízcsatorna hálózat bővítés
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? igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes)
szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006
azonosító számú projekttel kapcsolatos PR, kötelező tájékoztatási és a nyilvánosság
biztosítását szolgáló feladatok ellátása a projektzárásig (záró projekt-előrehaladási
jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2012. december 31. napjáig vállalkozási
szerződés keretében.
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
Magyarország, Közép-Dunántúli Régió, Fejér megye, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város, valamint Pátka, Pákozd, Seregélyes község közigazgatási területe
NUTS-kód HU211
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
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes)
szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006
azonosító számú projekttel kapcsolatos PR, kötelező tájékoztatási és a nyilvánosság
biztosítását szolgáló feladatok ellátása a projektzárásig (záró projekt-előrehaladási
jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2012. december 31. napjáig vállalkozási
szerződés keretében. Az igényelt szolgáltatások:
A) A projekt megvalósítási szakaszában:
1. Információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése
2. Sajtótájékoztató a projekt indításáról
3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
4. Sajtóesemények szervezése



- Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése,
átadások) kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények
kiküldése, háttéranyagok elkészítése
- Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában
5. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
6. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (A, B
vagy C típus) elkészítése és elhelyezése, fenntartása (karbantartása)
7. Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment
8. Információs anyagok (szórólap) készítése
9. Fotódokumentáció, PR-film készítése
10. Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott uniós arculati
elemekkel
11. A Társulás honlapjának megtervezése és a szerződés időtartama alatti
üzemeltetése, a Társulás honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra
mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy
elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik az EU támogatására
folyamatosan fel kell hívni a figyelmet
12. az érintett önkormányzatok mindegyikében külön-külön legalább lakossági
fórumok megszervezése a beruházásnak az adott településen történő
megkezdésekor és annak befejezésekor utóbbit a települési ünnepélyes
átadás-átvételhez időzítve
13. szakmai fórumok megszervezése a projekt megkezdésekor és annak
befejezésekor, utóbbit a próbaüzem lezárásához időzítve
14. a közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a projekt
előrehaladásáról legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a
Társulás honlapján, illetve a nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line
médiában
B) A projekt megvalósítását követő szakaszban
1. Sajtónyilvános ünnepélyes projekt záró/átadó - megnyitó rendezvény szervezése
2. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában
3. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
4. A beruházás helyszínein a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla
elkészítése és elhelyezése, fenntartása (karbantartása)
Az igényelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos valamennyi költség a
nyertes ajánlatevőként szerződő felet terheli, a vállalkozói díjon felül az ajánlatkérő
semmilyen más díjat vagy költséget nem fizet.
A PR, kötelező tájékoztatási és a nyilvánosság biztosítását szolgáló feladatokat az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyvében [letölthető: www.nfu.hu], a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által összeállított „kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei” című kiadványban [letölthető: www.nfu.hu] és az ajánlati
dokumentációban foglaltak szerint kell teljesíteni.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További
tárgyak:

79320000-3
79340000-9
79430000-7



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 közbeszerzések Kbt-ben előírt nyilvános adatairól haladéktalanul, a projekt
előrehaladásáról legalább negyedévenkénti frissítéssel tájékoztatás közzététele a
Társulás honlapján, illetve a nyomtatott helyi újságokban, elektronikus és on-line
médiában;
- összesen 12 db információs tábla elhelyezése a projekt megvalósítás helyszínein,
a polgármesteri hivatalok környezetében és az érintett települések legfőbb
közlekedési főútvonalai mentén;
- az érintett önkormányzatok mindegyikében külön-külön legalább 2 db lakossági
fórum megszervezése a beruházásnak az adott településen történő megkezdésekor
és annak befejezésekor utóbbit a települési ünnepélyes átadás-átvételhez időzítve;
- legalább 2 db sajtótájékoztató megszervezése a helyi, megyei, regionális és
országos sajtó képviselőinek meghívásával az építési beruházás megkezdésekor és
annak befejezésekor, utóbbit az ünnepélyes átadás-átvételhez időzítve;
- legalább 2 db szakmai fórum megszervezése a projekt megkezdésekor és annak
befejezésekor, utóbbit a próbaüzem lezárásához időzítve;
- PR film készítése a beruházás megvalósulásáról, legalább negyedévenkénti
forgatással, a városi TV-ben történő bemutatással, egy másolatnak a beruházás
előrehaladási jelentéseihez történő csatolással, dokumentációs céllal;
- 1 db szakmai konferenciához legfeljebb 15 perces prezentációs anyag
összeállítása;
- összesen 6.000 db A/5 méretű kétoldalas, a lakosság tájékoztatását szolgáló
szórólap összeállítása és a címzettekhez történő eljuttatása;
- helyi folyamatos (telefonos) tájékoztatás megszervezése, illetve biztosítása
(információs központ és/vagy információs zöld szám működtetése) munkanapokon
legalább 2 órában a projekt menedzserrel együttműködve.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/12/31 (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: a Közreműködő Szervezet (Támogató) által meghatározott, az
ajánlatkérő számára hátrányos jogkövetkezménnyel vagy elmarasztalással járó
határidők, továbbá a jelentési és jóváhagyási kötelezettség késedelme esetére
10.000 Ft/naptári nap, legfeljebb 30 naptári napig;
- hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó nem szerződésszerű részteljesítés/teljesítése
esetére (feltéve, hogy a hibás teljesítés a Vállalkozó vagy általa a teljesítésbe bevont
közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) 100.000 Ft a dokumentációban
részletezettek szerint;
- meghiúsulási kötbér: a szerződés egészének a Vállalkozónak felróható okból
történő meghiúsulása esetére 10.000.000 Ft a dokumentációban részletezettek
szerint;
- teljesítési biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerinti formában az
ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően
- kellék- és jogszavatosság a dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő pályázata a Magyar Köztársaság Kormánya döntése alapján vissza nem
térítendő támogatásban részesül a KEOP-1.2.0. számú pályázati konstrukcióban.
A Kormány kérelmezte az Európai Bizottság jóváhagyását a finanszírozáshoz. A
szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet az Európai Bizottság határozata
szerinti összegben, az ott meghatározott feltételek szerint áll majd rendelkezésre
azt követően, hogy a projektet a Bizottság jóváhagyja és a szerződés ennek
megfelelően hatályba lép. A beszerzést a Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány és az Ajánlatkérő
együttesen finanszírozza. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés
és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Fizetési ütemezés: a teljesítés során
részszámla kedvezményezettenként (településenként) teljesítésarányosan,
minden naptári félév utolsó napjával nyújtható be azzal, hogy a Vállalkozó számla
kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően
jogosult. A kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való (rész)teljesítéstől számított 60 napos
határidőre - szállítói kifizetéssel - történik a Támogatási Szerződés, a 2007-2013.
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes
rendelet szabályai szerint.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet;
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása



III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban és a Kbt.
61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. § (1)
bekezdésének a-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjának hatálya alá [Kbt. 249. § (3) bekezdés].
2. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek egyebekben a kizáró okok fenn nem állására
vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat és adatokat a Közbeszerzések Tanácsa Kbt.
64. § (1) bekezdése szerinti útmutatójával összhangban kell benyújtania.
3. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
4. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból.
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell
benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény
tekintetében azok nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az
alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja, sorbanállásokra vonatkozó információ az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban;
P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolni kell az utolsó három pénzügyileg lezárt évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű másolatát, amennyiben



az ajánlattevő (10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó)
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét;
P3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) csatolni kell az előző
három évre (2006-2008) vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának forgalmáról tett
nyilatkozatát.
Az ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a
rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történhet:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával,
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
Erőforrás szervezet igénybe vétele esetén egyebekben az igénybevételi körben
az erőforrás szervezet alkalmassági követelménynek való megfelelését igazoló
dokumentumot (igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
P1) a számlavezető pénzügyi intézmények nyilatkozata alapján az ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi
számláján sorbanállás volt (van) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
36 hónapban (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen);
P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerinti mérleg szerinti
eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt év bármelyikében negatív volt (az
ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen);
P3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) közbeszerzés tárgya (PR,
tájékoztatási és kommunikációs tevékenység) szerinti forgalma (nettó árbevétele) az
előző három év (2006-2008) átlagában nem érte el a nettó 30 millió forintot.
(Az ajánlattevő és közös ajánlattétel esetén a tagok ezen alkalmassági
követelménynek együttesen is megfelelhetnek, a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók forgalmi adatait az
ajánlatkérő nem vizsgálja).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban befejezett,
szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait az alkalmasság egyértelmű



megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. § (3)
bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. Az egyes (pl. összetett,
több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági
követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy
kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Más vállalkozókkal közös teljesítés
esetén a teljesített szolgáltatásokat, a teljesítésnek a szolgáltatás egészéhez
viszonyított arányát és értékét is meg kell adni (az ajánlatkérő az alkalmasság
megítélése során ezt veszi figyelembe).
M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak
- ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét,
képzettségét és csatolnia kell az ezt igazoló okiratok egyszerű másolatát,
- csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatokat,
- csatolnia kell a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai
önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
(szakmai gyakorlat vagy tapasztalat, nyelvismeret) egyértelműen megállapítható.
M3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok egyikének) a
tevékenységére vonatkozóan csatolnia kell az ISO 9001 minőségirányítási rendszer
meglétét igazoló érvényes tanúsítvány egyszerű másolatát vagy be kell mutatnia
az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseket és csatolni kell ezek
meglétének egyéb bizonyítékait.
Az ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerinti korlátozásokkal az előírt műszaki és
szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet
(szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a
rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történhet:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával,
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
Erőforrás szervezet igénybe vétele esetén egyebekben az igénybevételi körben
az erőforrás szervezet alkalmassági követelménynek való megfelelését igazoló
dokumentumot (igazolást) is be kell nyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
M1) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik
együttesen és összesen az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban befejezett,
szerződésszerűen teljesített
a) legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább nettó 30 millió forint összegben
közmű infrastruktúra és/vagy környezetvédelmi projekt közcélú (társadalmi célú)
vagy közszolgáltatással kapcsolatos lakossági kommunikációjára vonatkozott;



b) legalább 2 db, összesen legalább nettó 20 millió forint összegű olyan
referenciával, amely közösségi szemléletformáló információ közvetítésére vonatkozó
plakát vagy emlékeztető tábla tervezésére és kivitelezésére vonatkozott;
c) legalább 2 db, honlap tervezésére és legalább 12 hónapos folyamatos
üzemeltetésére vonatkozó referenciával, amelyekbe azonban nem értendő bele az
ajánlattevő saját honlapja;
[Amennyiben egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel, azt az
ajánlatkérő valamennyi érintett feltételnél figyelembe veszi.]
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.)
M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és
összesen nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
a) 1 fő PR szakértővel, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettséggel és
- legalább 5 éves PR és/vagy kommunikációs tanácsadóként szerzett
tapasztalattal, ezen belül közmű infrastruktúra és/vagy környezetvédelmi
projekt közcélú (társadalmi célú) kommunikációjával vagy környezetvédelmi
tárgyú közszolgáltatással kapcsolatos lakossági kommunikációval kapcsolatos
kommunikációs tanácsadói tapasztalattal;
- legalább 5 év projektmenedzsment tapasztalattal PR és/vagy marketing területen;
- a magyar és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével;
b) 3 fő rendezvényszervezésért felelős szakemberrel, egyetemi vagy főiskolai
felsőfokú végzettséggel, akik rendelkeznek
- legalább 3 éves rendezvényszervezési gyakorlattal;
- a magyar és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével;
c) 1 fő környezeti nevelési szakértővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú
végzettséggel és
- legalább 3 éves szakmai tapasztalattal a környezeti nevelés vagy oktatás vagy
környezeti közösségi szemléletformálás területén;
- a magyar és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével;
d) 1 fő konfliktuskezelési szakértővel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú
végzettséggel, aki rendelkezik építési beruházásokhoz kapcsolódó lakossági
konfliktusok kezelése területén legalább 3 éves szakmai tapasztalattal;
e) 1 fő sajtó és médiakapcsolatokért felelős szakemberrel egyetemi vagy főiskolai
felsőfokú végzettséggel és
- legalább 5 éves szakmai tapasztalattal sajtótevékenység irányítási és/vagy
szerkesztőségi vezetői és/vagy PR és stratégiai kommunikáció területén;
- a magyar és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével;
f) 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel egyetemi vagy főiskolai felsőfokú
végzettséggel és legalább 3 éves minőségellenőrzési gyakorlattal;
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.)
M3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok egyike) nem rendelkezik
tájékoztatási és/vagy PR és/vagy kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó,
érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes



tanúsítvánnyal vagy az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékával.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok egyike ezen alkalmassági
követelménynek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nélkül kell megfeleljen.)
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
vállalkozói díj (egyösszegű, fix átalánydíj
– nettó Ft)

70

a PR és tájékoztatási stratégia minősége 30
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: 2009/09/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. Az ajánlati
dokumentáció ellenértékét a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd,
Seregélyes) Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás
12023008-00120090-00100005 számú számlájára kell átutalni vagy befizetni. Az
átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és
a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-számot] kell feltüntetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/09/28 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/28 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes)
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás (8000 Székesfehérvár,
Honvéd utca 1. I. emelet 106.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes)
szennyvíz-csatorna hálózatok bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F-2008-0006
azonosító számú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. október 15. napja 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 15. nap, 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem
munkanap, az azt követő első munkanap 10.00 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)
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt
készít. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása
vagy telefaxon történő megküldése a felhívás szerinti kapcsolattartási pont
részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt,
úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő postacímére is meg kell küldeni. Az
igénylés tartalmazza az igénylő nevét, székhelyét (számla kiállítási címet), a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és postai megkérés
esetén postacímét, ahová postai küldeményként a dokumentációt megküldhető.
Az igényléshez mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését
igazoló okmányt. Az ajánlatkérő – az ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén
– a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel küldi meg
az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentáció nem ruházható át, közös
ajánlattétel esetén azonban elegendő egy dokumentáció megvásárlása. A
dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 órától 15.00 óráig, pénteken
9.00 órától 13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra
között vehető át.
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:
Az értékelés során adható pontszám minden részszempont (alszempont) esetén
1-100 pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetén értékarányosítás, a 2. részszempont esetén diszkrét
hasznossági függvény az ajánlati dokumentációban részletezésre kerülő módon.
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 eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.
2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában
foglaltak az irányadók. Konzultáció megtartására nem kerül sor.
3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2)
bekezdése és a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá 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 tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá



c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
4. Képviseleti jog igazolása: Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság
és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából magyarországi bejegyzésű
cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy
hiteles másolata, illetve a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást
adó jogosultsággal rendelkező) személytől, a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya.
5. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű)
ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott
ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban
kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt
nemzeti elbánást.
6. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti
feltételekkel és körben biztosítja. Hiánypótlásra az eredményhirdetést követően
nincs lehetőség.
7. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
8. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás
kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások
esetében – a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló kivételével – azt az
ajánlattevő a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is
köteles becsatolni. A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló esetén az
ajánlatkérő cégszerűen hitelesített felelős fordítást is elfogad. Felelős fordítás alatt
az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A
fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében
az ajánlathoz csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási
nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés
teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége
a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való
munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
10. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében
mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni. Az erőforrást nyújtó szervezet
meghatározására és az erőforrás fogalmára a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az
irányadók.
11. Műszaki-szakmai alkalmasság: Az ajánlathoz csatolni kell egy cégszerűen aláírt
táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében



előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlatban becsatolt mely
referenciával, szakemberrel, egyéb dokumentummal kívánnak megfelelni. Az
alkalmassági követelményt a felhívás megfelelő pontjára történő hivatkozással
kell megjelölni. Erőforrás igénybevétele esetén a táblázatban kerüljön utalás arra,
hogy az adott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő erőforrás szervezettel kíván
megfelelni.
12. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés
alatt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az
ajánlatkérő – ha a felhívásban kifejezetten másként nem rendelkezik – elfogadja az
igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását.
14. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő – támogatásból megvalósuló
beszerzéséről lévén szó – kifejezetten utal a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdése szerinti
rendelkezések alkalmazhatóságára. Ennek megfelelően a Kbt. 82. §-át, a 99. §
(3) bekezdését és a 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg
körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.
15. A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. § (2)
bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köt szerződést.
16. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során
az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás
feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra
a fentiek szerint.
17. A szerződés teljesítése: A nyertes ajánlattevő a munkát saját maga és/vagy
az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A
nyertes ajánlattevő vagy az ajánlatevői konzorcium legalább a közbeszerzés
értékének ötven százalékát saját maga kell, hogy teljesítse. A nyertes ajánlattevő
alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
18. Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás III.2.3) pontjának M2) pontjában
meghatározott szakemberek vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja,
hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában
az adott pozícióra megjelölt szakembereket veheti igénybe. Az ajánlatkérő a
felhívásban meghatározott pozícióra kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra
megjelölt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá
az adott szakember tartozik felelősséggel a jogszabályban és a szerződésben
az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Ha a szerződéskötést követően
- a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges
körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető
az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember



közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési
eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E
rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
19. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások: Az ajánlatkérő
előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
20. Horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlatkérő előírja, hogy
a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási
szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Az
ajánlatkérő kötelezettségként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő
fél a szerződés teljesítésének részeként köteles a tevékenységére vonatkozóan
esélyegyenlőségi tervet készíteni és azt a szerződés aláírásától számított 60 napon
belül az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani!
21. Szerzői jogok: A nyertes ajánlatevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra és
szavatolnia kell azért, hogy az ajánlatkérő a teljesítés során keletkező valamennyi
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerezzen.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell továbbá, hogy a szerződés alapján az
ajánlatkérő jogot szerez a szerzői jogi védelem alá eső alkotások átdolgozására.
A nyertes ajánlattevő által elkészítendő művekkel kapcsolatos szerzői- és egyéb
szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználói jogok megszerzésének költsége
(felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak az egyes elkészült művekre
vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozói díj része, ezért a vállalkozói díj
tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak
az ajánlatkérőre történő átruházásának ellenértékét is.
22. A PR és tájékoztatási stratégia minősége részszempont alszempontjai és azok
súlyszámai:
a) a stratégiai célok-üzenetek-eszközök összhangja – súlyszám: 10
b) a stratégiában meghatározott eszközök és módszerek összhangja – súlyszám:
10
c) a stratégiában meghatározott feladatok ütemezésének szakmai
színvonala/megalapozottsága – súlyszám: 10
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/31 (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):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


