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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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Alsó u. 1.
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Máté Béla közbeszerzési szakértő
Telefon: 23/522-377
E-mail: bmate@erd.hu
Fax: 23/522-384
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Workflow licence biztosítása, illetőleg a workflow rendszer továbbfejlesztése
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 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1.)
NUTS-kód HU102
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
Vállalkozási szerződés keretében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére kifejlesztett és testreszabott workflow rendszer funkcióinak átalakítása és
kiegészítése új funkciókkal.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További
tárgyak:

72000000-5
72210000-0
72211000-7

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 meglévő rendszer továbbfejlesztése a hivatali folyamatok grafikus
tervezése, a változtatások önálló menedzselése érdekében – összhangban a
folyamatfejlesztésekkel.
A workflow licensz vásárlása a meglévő e-önkormányzati rendszer, illetőleg a
workflow rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódik.
A workflow licensz mellett a workflow rendszer továbbfejlesztésének további
költségtétele: mérnöki, szakértői díjak – informatikai fejlesztési, illetve egyéb,
vezetési tanácsadási költségek.
A kifejlesztett rendszer változtatásához szükséges szoftver licence jogosultságot
az ajánlattevőnek kell biztosítania. Az új funkciók fejlesztését, változtatását olyan
módon kell elvégezni, hogy az ne befolyásolja a rendszer meglévő és változásban
nem érintett funkcióinak működését.
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 2009/12/31 (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 teljes vállalkozói díj 0,5 %-a/nap
Meghiúsulási kötbér: a teljes vállalkozói díj 30 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Számlák kifizetése a Kbt.
305. § (3) szerint történik, az ÁROP-3.A.1/B-2008-0004 azonosító számú pályázatra
kötött Támogatási szerződés és a Váti Kht. eljárásrendje szerint, a szerződésszerű
teljesítéstől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással kerül kiegyenlítésre. A
pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése is!
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevőknek korlátlan és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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 vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az alábbi módon kell, hogy igazolják
gazdasági és pénzügyi alkalmasságát:
P/1 Nyilatkozzon a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 évre (2006.,
2007., 2008.) vonatkozóan a közbeszerzés tárgyára (informatikai szolgáltatás)
vonatkozó teljes nettó forgalmáról évenkénti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
P/1. ha az előző 3 év bármelyikében (2006., 2007., 2008.) a közbeszerzés tárgyával
(informatikai szolgáltatás) megegyező teljes nettó forgalma b nem érte el a nettó 13
millió Ft-ot
Közös ajánlattevők tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
közül a P/1. bekezdés tekintetében együttesen kell megfelelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pont szerinti minimális tartalomnak megfelelően,
az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 évben végzett, a közbeszerzés
tárgyával megegyező (informatikai szolgáltatás) legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését. Az ismertetésnek ki kell térnie valamennyi, a vizsgált időszakban
teljesített (befejezett) szolgáltatások tekintetében az alábbiakra: az ellenszolgáltatás
összege, a teljesítés ideje, helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése,
szolgáltatás megnevezése és mennyisége. Az ismertetéshez csatolni kell a Kbt. 68.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) -
a teljesítésbe bevonni kívánt- szakembereinek bemutatása eredeti (saját aláírásukat
is tartalmazó) szakmai önéletrajzuk csatolásával, továbbá a végzettségüket,
képzettségüket igazoló oklevél, bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával.
M/3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedéseinek leírásával vagy az ISO minőségbiztosítás (vagy azzal
egyenértékű) tanúsítvány eredeti vagy hiteles másolatának becsatolásával.



Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M/1. ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 évben
összesen min. egy darab helyi önkormányzatok részére teljesített workflow licence
biztosítására és workflow rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó nettó 15 millió Ft
értékű referenciával.
M/2. nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, egy-egy megajánlott szakember
csak egy területre jelölhető:
Legalább 2 fő szoftverfejlesztő, akik államilag elismert informatikus, mérnök,
matematikus vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel (egyetemi/főiskolai), és
legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek
Legalább 1 fő projektvezető, aki államilag elismert informatikus, mérnök,
matematikus vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel (egyetemi/főiskolai), és
legalább 5 éves projektvezetői tapasztalattal rendelkezik
Legalább 1 fő CISA minősítésű informatikai biztonsági auditor szakember, aki
államilag elismert informatikus, mérnök, matematikus vagy gazdasági felsőfokú
végzettséggel (egyetemi/főiskolai), és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
M/3. Nem rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2000 szerinti, informatika tevékenységre
is kiterjedő érvényes minőségirányítási tanúsítvánnyal. A Kbt. 68. § (4) bekezdése
alapján Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
tekintetében az alkalmasság minimumkövetelményeinek együttesen kell megfelelni.
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 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: 2009/07/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 130.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét nettó 130.000 Ft az ÉSZ-KER Kft.
közreműködő szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11702036-29905272 számú
számlájára történő átutalásáról (befizetésről) szóló igazolás bemutatása és arról
készült másolat átadása (megküldése) ellenében veheti át/kérheti a közreműködőtől.
Az átutalás közlemény rovatába az „Ajánlattételi dokumentáció –Érd workflow”
hivatkozást szükséges feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/14 (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: 2009/07/14 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : ÉSZ-KER Kft. közreműködő szervezet tárgyaló helyisége. Cím: 1026
Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak 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:
ÁROP-3.A.1/B-2008-0004
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. július 27. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. augusztus 05. 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)
A dokumentáció elektronikus úton megkérhető (titkarsag@ceuconsulting.eu),
illetve átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.) közreműködő
szervezet titkárságán munkanapokon előre (a 06-30-698-21-66 számon) egyeztetett
időpontban 10.00 – 14.00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján
9.00-10.00 óráig; illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A megkéréskor, illetve átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása
és egy arról készült másolat átadása szükséges, megküldésének kérése esetén
a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot másolatban csatolni kell. A
dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges –
dokumentáció átvételekor személyesen, vagy az elektronikus, illetve postai úton
történő megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelem részeként– megadnia
az ajánlatkérő rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax
száma. A dokumentációt elektronikusan is rendelkezésre bocsátja közreműködő
szervezet.
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:
1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a hiánypótlás
lehetőségét a Kbt. 83. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja.
2. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamennyi írott és üres oldalát
folyamatos sorszámozással, a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, vagy olyan
személy(ek) aláírásával ellátva, aki(k) jogosultak(ak) arra, hogy a szerződést az
ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegye(ék), közös, zárt borítékban, roncsolás



nélkül nem bontható módon bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és benyújtani az
alábbi szöveg feltüntetésével: „Érd workflow”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás
során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” A példányok fedőlapját el
kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” szóval is. Amennyiben az eredeti és a
másolati példány között eltérés vagy ellentmondás van, abban az esetben az eredeti
példány tartalma és formája tekintendő irányadónak. A postán feladott ajánlatot az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
3. Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát eredetiben vagy hiteles másolati
példányban,
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának
(aláírás mintájának) eredeti példányát vagy hiteles másolatát. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
- Az erőforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személyek aláírási
címpéldányát.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
- Amennyiben ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet
cégadataiban 30 napnál nem régebbi cégkivonat alapján változásbejegyzés van
folyamatban, abban az esetben csatolni kell az abban csatolni kell az erre vonatkozó
változásbejegyzési nyomtatvány eredeti vagy egyszerű másolati példányát is.
Elektronikus eljárás esetén a változásbejegyzési nyomtatványt kinyomtatva és
ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett módon kell benyújtani.
- A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve
dokumentációban előírt igazolások eredeti vagy egyszerű másolatban történő
benyújtását írja elő, kivéve, ahol felhívásban vagy dokumentációban ettől eltérően
rendelkezett.
4. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli,
mely tény elfogadásáról ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell.
5. A dokumentáció megvásárlása és átvétele feltétele az eljárásban való
részvételnek, az másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén
elegendő egy dokumentáció megvásárlása.
6. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a Kbt. 71. § (3)
bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjára (nemleges nyilatkozat
esetén is).
7. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők
vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése
alapján őrzi meg.
8. A Kbt. 251. § (2) bekezdésre tekintettel ajánlatkérő a dokumentációt és a
kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton is megadja.
9. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. június 18-án hirdetmény nélkül
induló tárgyalásos eljárással választotta ki a DELTA Informatikai Zrt-t, mivel a



szoftver korábbi kizárólagos szerzője, a HUMANsoft Kft. neki ruházta át a szükséges
licenceket a 2008. május 14-én HUMANsoft Kft. és Delta Informatikai Zrt. között
megkötött kizárólagos jogot biztosító felhasználási szerződés alapján, ezáltal a
Delta Informatikai Zrt. kizárólagos jogot szerezve. Más, harmadik természetes- vagy
jogi személy a fenti szoftver licence jogaival nem rendelkezik. A Közbeszerzési
Döntőbizottség Elnöke elfogadta az előbb említett kizárólagosságot! A fent
hivatkozott szerződés ill. kizárólagosság alapján a fenti szoftverrel kapcsolatban
support tevékenységet - jogszerűen - kizárólagosan a Delta Informatikai Zrt.
végezhet, figyelemmel a szoftver műszaki-technikai sajátosságaira a szoftverrel
kapcsolatos support tevékenység kizárólag a felhasználási szerződéssel átruházott
szerződési tárgyak teljes körű ismeretében végezhetőek el. Azok hiányában
a szoftver supportálása nem végezhető, az a szoftver hibás működését és az
e-önkormányzati rendszer összeomlását eredményezné.
10. A megkötött Támogatási Szerződés 12.4 pontja értelmében, a teljesítés
során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 252. § (1) bekezdésében szereplő korlát („a beszerzés értéke
nem éri el a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatár másfélszeresét”) miatt
köteles az általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására, mivel beszerzése
nem közösségi értékhatár szerintinek minősül.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/24 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Suhajda-Molnár Anikó
Telefon: 0617888931
E-mail: suhajdam@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):



III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
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) ----------------------


