
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: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Veres Péter
Telefon: 36/411-581
E-mail: veresp@bnp.kvvm.hu
Fax: 36/412-791
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
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
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
HUSK – projektmenedzsment
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, illetve a nyertes ajánlattevő székhelye
NUTS-kód HU312
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
Vállalkozási szerződés, mely jelen felhívás II.2.1) pontjában meghatározott
projektmenedzseri feladatok ellátására irányul.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
További
tárgyak:
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)
Projektmenedzseri tevékenység ellátása az ajánlatkérő alábbi projektjei
tekintetében:
– Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása,
kiadványok megjelentetése [azonosító: HUSK 0801/067],
– Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek
kidolgozása [azonosító: HUSK 0801/066],
– Novohrad/Nógrád Geopark infrastruktúrájának fejlesztése/Rozvoj infraštruktúry
Novohrad-Nógrád geoparku [azonosító: HUSK0801/0216].
. A projektmenedzseri feladatok ellátása körében a nyertes ajánlattevő feladatai:
– Tenderdokumentációk összeállítása a közbeszerzési szakértővel, valamint az
ajánlatkérő által kinevezett témafelelőssel együttműködésben.
– A közbeszerzési eljárások lefolytatásának koordinációja együttműködésben az
ajánlatkérővel, illetve az ajánlatkérő által kiválasztott közbeszerzési szakértővel.
– A projekthez kapcsolódó szerződések megkötésének koordinációja, előkészítése.
– A projekt közreműködőinek (alvállalkozóinak, beszállítóinak) koordinációja,
közöttük és az ajánlatkérő közötti kapcsolattartás, szervezési feladatok és
egyeztetések lefolytatása.
– Állandó beszámolási tevékenység az ajánlatkérő kapcsolattartója részére az
alvállalkozók és beszállítók tevékenységével és előrehaladásával kapcsolatban.
– A projektpartnerrel való kapcsolattartás, partner részéről szükséges
dokumentumok beszerzése, partner által vállalt feladatok végrehajtásának
számonkérése, ellenőrzése.
– A projekt lebonyolítása során szükséges adminisztrációs feladatok ellátása, illetve
koordinálása.
– Folyamatos kapcsolattartás a VÁTI Nonprofit Kft. erre a feladatra kinevezett
projektmenedzserével. Hírek, változások, határidők nyomon követése, ezekről
ajánlatkérő megfelelő időben történő tájékoztatása. A VÁTI könyvvizsgálói és egyéb
projekttel kapcsolatos ellenőrzéseihez a nem könyvvezetésre vagy az igazgatóság
működésére vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése.
– Felmerülő problémák kezelésében proaktív közreműködés.
– A projekt során szükséges közbenső beszámolók, jelentések, valamint a szakmai
elszámolások elkészítése.
– Részvétel a projekt során megrendezésre kerülő workshopokon, szükség szerint
előadások megtartása, melyeket az ajánlatkérő az adott rendezvény előtt legkésőbb
14 nappal meghatároz.
– A kiírásban szereplő feladatok teljesítését bemutató részjelentések és végső
jelentés elkészítése.
– A jelentések és beszámolók hiánypótlásainak teljesítése (a projekt zárásának
időpontjától függetlenül).
– Projekttel kapcsolatos teljes dokumentáció (bonyolításokhoz, elszámolásokhoz,
jelentésekhez kapcsolódó anyagok) átadása az ajánlatkérőnek.
– Egy fő projektasszisztens jelenlétének biztosítása az ajánlatkérő székhelyén
minimum heti 20 órában.



A projektmenedzseri feladatokhoz kapcsolódóan az ajánlattevőnek rendelkeznie
kell web alapú projektmenedzsment alkalmazással, amely képes csoportmunka
támogatására, valamint az alábbi funkciók biztosítására:
– 24 órás elérhetőség biztosítása,
– real-time előrehaladás nyomon követés,
– projekt-riport a projekt előrehaladásáról és állásáról,
– elkülönített hozzáférési funkciók biztosítására a projekt hierarchikus szintjeihez
igazítva,
– jelszavas védelem.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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 2011/03/10 (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
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő számlákat a
szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be. A számlák kifizetése a Kbt. 305.
§ (3) bekezdésével összhangban és 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,
továbbá a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint
történik.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem
alvállalkozó, sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Nem lehet az eljárásban ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag),
sem a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró
feltételek fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatban
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá.
Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdésére tekintettel köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítése során nem von be olyan, a közbeszerzés értékének 10%-át
nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontja hatálya alatt áll.
[A nyilatkozato(ka)t eredetiben illetve hiteles másolati formában kell benyújtani.]
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az alábbi adatokat és
tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
- valamennyi számlavezető pénzintézet által kiállított, az ajánlattételi határidőt
legfeljebb 45 nappal megelőzően kelt nyilatkozat valamennyi ott vezetett
pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
- a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a bankszámla-vezetés kezdőidőpontja,
- a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül sorban állás
előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont];
[Eredetiben vagy hiteles másolatban benyújtva.]
– az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
éves beszámolójának egyszerű másolata (kiegészítő melléklet nélkül), amennyiben
az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja [Kbt. 66. § (1) bekezdés b)
pont];
– eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról,
hogy az ajánlattételi határidőt megelőző három éven belül kibocsátott jogerős
fizetési meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített
tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás
alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását rendezte [Kbt. 66. § (1) bekezdés d)
pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



Alkalmasságot kizáró feltétel:
– az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszáláján a
pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapon belül 60 napot meghaladó
sorban állás fordult elő;
– ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti év mindegyikében az
üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív volt;
– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlattételi határidőt
megelőző három évben kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi
eljárás alapján ki nem egyenlített tartozással bír, vagy végrehajtási eljárás hatálya
alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozással
bír;
[A fenti alkalmasságot kizáró feltételek esetében az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie, közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. §
(5) bekezdése az irányadó.]
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag) tekintetében az alábbi adatokat és tényeket kell az
ajánlatkérő tudomására hozni:
– Az előző két naptári évben (2007-2008.) vagy idén (2009.) teljesített, valamely
Európai Uniós forrásból támogatott projekthez kapcsolódó projektmenedzseri
tevékenység ellátásra vonatkozó referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés
szerinti formában. Az eredeti vagy hiteles másolati példányban benyújtott
referenciának (referencialevélnek vagy -igazolásnak), illetőleg a referencialistának
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a szerződés tárgyának ismertetése, az adott projekt megnevezése, azonosítója,
- a szerződés teljesítésének időpontja (év),
- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölése [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
- A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt projektmenedzser bemutatása. A
projektmenedzser képzettségének, végzettségének, szakmai gyakorlatának
ismertetését az általa aláírt szakmai önéletrajzban kell bemutatni, melyhez csatolni
kell felsőfokú végzettsége igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát
[Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
- A rendelkezésre álló műszaki felszereltség körében a rendelkezésre álló,
csoportmunka támogatására képes web alapú projektmenedzsment alkalmazás
részletes bemutatása. A bemutatás mellé csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult személye által aláírt nyilatkozatot a fenti alkalmazással való rendelkezésről
Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pont].
[A bemutatást olyan részletezettséggel kell elvégezni, hogy abból az alkalmassági
feltétel egyértelműen megállapítható legyen.]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel:



– ha az ajánlattevő nem rendelkezik az előző két naptári évből (2007-2008.) vagy
az idei évből (2009.) legalább 3 (három) db referenciával, mely Európai Uniós
forrásból támogatott projekthez kapcsolódó projektmenedzseri tevékenység ellátásra
vonatkozik, ahol a projekt értéke referenciánként meghaladta az 50 M HUF-ot;
– ha az ajánlattevő nem tud bemutatni az előző két naptári évből (2007-2008.) vagy
az idei évből (2009.) legalább 1 (egy) db referenciát, mely Európai Uniós forrásból
támogatott határmenti projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról szóló
referenciát;
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell
teljesíteni az előírt mennyiségeket.]
– ha az ajánlattevő által bemutatott projektmenedzser nem rendelkezik
környezettudományi vagy természettudományi vagy közgazdasági felsőfokú
végzettséggel, legalább 3 (három) éves szakmai tapasztalattal Európai Uniós
forrásból támogatott határmenti projektek menedzselési feladatai tekintetében
és Európai Uniós forrásból támogatott természetvédelmi témájú projekt
projektmenedzseri tevékenység ellátására vonatkozó szakmai tapasztalattal;
– ha az ajánlattevő által bemutatott web alapú projektmenedzsment alkalmazás
nem képes az alábbi funkciók biztosítására:
– 24 órás elérhetőség biztosítása,
– real-time előrehaladás nyomon követés,
– projekt-riport a projekt előrehaladásáról és állásáról,
– elkülönített hozzáférési funkciók biztosítására a projekt hierarchikus szintjeihez
igazítva,
– jelszavas védelem.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)



Szempont Súlyszám
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: 2010/02/03 (év/hó/nap )
Időpont: 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
dokumentáció ellenértékének megfizetése történhet átutalással ajánlatkérőnek
MÁK-nál vezetett 10035003-01743661-00000000 bankszámlájára. (Az átutalási
dokumentumon a befizetés jogcímét [„HUSK – Projektmenedzsment”] fel kell
tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt
megküldi a díjat átutaló címére.
A fenti összeg bruttó összeg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/02/03 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/02/03 (év/hó/nap)
Időpont: 14:00
Helyszín : az A.III. mellékletben meghatározott címen (4024 Debrecen, Piac u.
42-48. II. épület II. emelet) 210. iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 250. § (3) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
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:
– Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása,
kiadványok megjelentetése [azonosító: HUSK 0801/067],
– Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek
kidolgozása [azonosító: HUSK 0801/066],
– Novohrad/Nógrád Geopark infrastruktúrájának fejlesztése/Rozvoj infraštruktúry
Novohrad-Nógrád geoparku [azonosító: HUSK0801/0216].
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. február 16. 10:00 órakor. Helye megegyezik az ajánlatok bontásának
helyszínével.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. március 3. 10:00 órakor.
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 előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 9:00-14:00
óra között [pénteken 12:00 óráig] vehető át az A.II. mellékletben meghatározott
szervezet kapcsolattartási címén (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet
209. iroda). Az átvétel előtt az ajánlattevő köteles átadni a dokumentáció árának
befizetését igazoló dokumentum másolatát. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy
dokumentáció megvásárlása, azonban egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció
megvásárlására jogosult.) A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (4) bekezdése
irányadó. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés természetvédelmi projektekhez
kapcsolódik, ajánlatkérő a dokumentáció megküldése esetében az elektronikus utat
preferálja. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
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:
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:
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:



V.7.1) Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet
benyújtani jelen felhívás A.III. mellékletben meghatározott kapcsolattartási címen
(4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209. iroda).
V.7.2) Ajánlatkérő jelen eljárásban a felolvasólap kivételével a Kbt. 83. § (2)
bekezdés által meghatározott körben biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A
felolvasólap tekintetében is van azonban lehetőség a formai hiányosságok (pl.
aláírás, szignó, oldalszám) és a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
pótlására.
V.7.3) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai tekintetében is. A nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati
formában kell benyújtani. [A Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében
nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó(k).]
V.7.4) Ajánlatkérő jelen felhívás II.3) pont kiegészítéseként közli, hogy a
projektenként a szerződés időtartama a következők szerint alakul:
– „Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása,
kiadványok megjelentetése” tárgyú projekt esetében: 2010. december 10.
– Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek
kidolgozása tárgyú projekt esetében: 2011. március 10.
– Novohrad/Nógrád Geopark infrastruktúrájának fejlesztése/Rozvoj infraštruktúry
Novohrad-Nógrád geoparku tárgyú projekt esetében: 2010. szeptember 30.
V.7.5) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére.
V.7.6) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor részajánlatonként a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza. Ajánlatkérő az eljárás
nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevővel köt szerződést.
V.7.7) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
V.7.8) Jelen ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozottak
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a
dokumentáció előírásai az irányadóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/326-872
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető



Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/326-872
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209.
iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/326-872
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) ----------------------


