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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
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
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 és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): Helyi önkormányzat
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Számlavezetési szerződés
folyószámla- és munkabér hitelkerettel
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 06
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye Érd Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala
Érd Város közigazgatási területe.
NUTS-kód HU102
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:



Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya Számlavezetési szerződés, valamint
folyószámla- és munkabér hitelkeret szerződés az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az általa felügyelt intézmények folyószámlájának vezetésére,
illetve folyószámla hitelkeret és munkabér hitelkeret biztosítására.
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
További
tárgyak:

66100000-1
66120000-7
66130000-0
66113000-5

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. Mintegy
18 milliárd forint éves költségvetéssel gazdálkodó önkormányzat hivatala és 12
db önálló intézményének, összesen 80 db számla teljes bankszámlaforgalmának,
folyószámla-vezetésének és ezen belül 15 db számla készpénzforgalmának
lebonyolítása.
2. 1000 millió forint (HUF) összegű folyószámla hitelkeret biztosítása, valamint
munkabér hitelkeret biztosítása.
3. 14 db bankterminál és szoftver telepítése teljes mértékben az ajánlattevő
költségén, díjmentes használatának biztosítása, az on-line elektronikus
bankszámlaforgalom ellátása és valós idejű számlainformációk lekérdezése



(elektronikus állományba történő adatkinyerési lehetőséggel) a valódi
számlakivonatok készítése érdekében.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 2010/04/01 (nap/hó/év)
befejezés 2011/03/31 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő a folyószámla vezetés díját és folyószámla-, illetve munkabér hitel
igénybevétele esetén a folyószámla-, illetve munkabér hitel díját a Kbt. 305. §. (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően fizeti meg a nyertes Ajánlattevőnek.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó,
illetve erőforrást biztosító szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.



2. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, illetve
erőforrást biztosító szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
3. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, illetve a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóját, illetve erőforrást biztosító szervezetet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a-c) pontja valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya
alatt áll.
A részvételre jelentkezőnek a kizáró okok fenn nem állása kapcsán a Kbt. 136. § (3)
bekezdése szerint kell eljárnia, és nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró
okainak hatálya alá, és a 60. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozások
hiányával, valamint a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági
igazolásokat legkésőbb a 117. § (1) bekezdése szerinti eredményhirdetéstől
számított tizenöt napon belül kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésnek g) pontjában
foglalt feltétel megvalósulását - a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény hatálya alá tartozó esetekben - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az
ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kbt. 105. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezeteknek a Kbt. 136. §
(3) bekezdése szerint kell nyilatkozniuk, hogy nem tartoznak a Kbt 60. § és 61.
§-megjelölt kizáró okainak hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vonatkozásában a részvételre jelentkező a Kbt. 105. § (3) bekezdése
szerinti igazolja, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előző három év (2006, 2007, 2008) közbeszerzés tárgyának (számlavezetés,
folyószámla-, illetve munkabér hitelkeret biztosítása) megfelelő forgalmáról szóló
nyilatkozat évenkénti bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlannak minősül
a részvételre jelentkező, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az előző három év (2006, 2007,
2008) átlagában a közbeszerzés tárgya (számlavezetés, folyószámla-, illetve
munkabér hitelkeret biztosítása) szerinti forgalma nem éri el a nettó 60.000.000,-
forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint
igazolva a részvételi határidő lejártát megelőző három éves időszakban végzett
jelentősebb, önkormányzatok részére nyújtott bankszámla vezetési és folyószámla
hitelezési szolgáltatások ismertetése, az alkalmassági minimumkövetelményekben
meghatározott bontásban és részletezettséggel megjelölve legalább a következő
adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a teljesítés ideje, időtartama,
- a szerződés tárgya,
- éves költségvetési főösszeg mértéke,



- ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölése.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakemberek, vezetők
bemutatása, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe, megjelölve
a szakember nevét, végzettségét, szakképzettségét, valamint a megjelölt területen
eltöltött gyakorlat ismertetését, továbbá be kell csatolni a szakember végzettségét
igazoló dokumentumok egyszerű másolatát és a saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M/3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján: cégszerű nyilatkozat arról, hogy
rendelkezik valós idejű tranzakciók lebonyolítására szolgáló szoftver és hardver
eszközökkel, elektronikus bankszámlaforgalmat lebonyolító háttérrendszerrel,
valamint a rendszer rövid szöveges bemutatása szükséges.
M/4. A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján: cégszerű nyilatkozat arról, hogy
rendelkezik kiskincstári rendszerrel, valamint a rendszer rövid szöveges bemutatása
szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlannak minősül
a részvételre jelentkező, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M/1. Nem rendelkezik a részvételi határidő lejártát megelőző három éves
időszakban összesen legalább 2 db, önkormányzat részére legalább 1
éven keresztül folyamatosan nyújtott, teljes körű bankszámla vezetési és
folyószámla-hitelezési referenciával, amely közül legalább egy önkormányzat
költségvetési főösszege elérte a 10 Mrd Ft-os éves értéket. Ajánlatkérő a több éves
szolgáltatási szerződési referenciát az érintett évek mindegyikében figyelembe veszi.
M/2. Nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú pénzügyi szakirányú végzettségű,
legalább 2 éves önkormányzati számlavezetési és hitelezési gyakorlattal bíró
szakemberrel.
M/3. Nem rendelkezik valós idejű tranzakciók lebonyolítására szolgáló
szoftver és hardver eszközökkel, elektronikus bankszámlaforgalmat lebonyolító
háttérrendszerrel.
M/4. Nem rendelkezik ún. kiskincstári rendszerrel, amely képes előzetes
finanszírozási terv alapján az önkormányzat és intézményei pénzellátását,
likviditását optimális módon kezelni, elősegítve a szabad pénzeszközök lekötését és
ezen keresztül a betétkamat realizálását.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.
III.3.2)



A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos x
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő határozott idejű
bankszámlavezetési szerződése lejár. Ezért szükséges, hogy minél hamarabb
rendeződjön a bankszámlavezetéssel kapcsolatos szerződése. Ajánlatkérő korábbi,
ugyanebben a tárgyban megjelent 2009/S 241-345098 azonosítóval ellátott
részvételi felhívása visszavonásra került, ami további sürgősséget eredményez.
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát? nem
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 (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
A folyószámla és a munkabér hitelkeret
esetében felszámított (egységes) hitel
kamatláb mértéke (részvételi felhívás
megjelenésének napján érvényes 3
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havi BUBOR feletti felár %-ban, negatív
előjelű kamatfelár nem ajánlható)
A költségvetési számla és a kapcsolódó
összes alszámla megnyitásának egyszeri
költsége (Ft)

5

A költségvetési számla és a kapcsolódó
alszámla éves vezetési díja (Ft)

10

A költségvetési számla és a kapcsolódó
összes alszámla zárlati díja éves szinten
összesen (Ft)

5

Banki pénztári befizetések díjának
mértéke (%)

3

Banki pénztári kifizetések díjának
mértéke (%)

3

Csoportos utalások (munkabér, stb.) díja
(%)

8

Saját számlák közötti utalási díj (%) 5
Bankból kimenő utalás díja (%) 8
Bankba érkező jóváírás díja (%) 6
Kiskincstári rendszer havi díja (Ft) 2
Postaforgalomban bonyolított,
készpénzes be- és kifizetések banki díja
(%)

3

Ügyfélterminál igénybevételi díja
terminálonként (Ft/év)

6

Számlakivonat, egyéb okirat díja 3
Folyószámlán elhelyezett betétek után
fizetett kamatláb (részvételi felhívás
megjelenésének napján érvényes 3 havi
BUBOR + felár együttesen %-ban)

3

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-



(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009
/S 241
- 345098
2009/12/15 (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/01/07 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 125.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Részvételre jelentkező a dokumentáció bruttó 125.000,-
Ft-os ellenértékét az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító 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 „Dokumentáció – Érd: számlavezetés” hivatkozást szükséges feltüntetni.
Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/01/07 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2010/01/15 (nap/hó/év)
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:
Hely (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)



a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. §-ban
meghatározottak szerint biztosítja.
2. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 2010. január 7. 11.00 óra.
Helyszín: ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.) lebonyolító
szervezet tárgyaló helyisége. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre
jogosult személyek: Kbt. 110. § (2) bekezdése szerint.
3. A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 2010. január 15. 11.00
óra. Helyszín: ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.) lebonyolító
szervezet tárgyaló helyisége.
4. Tárgyalásos eljárás választásának indokolása: 124. § (2) bekezdés d) pont,
mivel a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem
lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos
eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, illetve a pénzintézetek saját
szerződéses feltételei miatt nem lehetséges szerződéstervezet készítése.
5. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
6. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A
dokumentáció átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.) lebonyolító
szervezet titkárságán munkanapokon előre (a 06-30-698-21-66 számon) egyeztetett
időpontban 10.00 – 15.00 között, valamint a részvételi határidő lejártának napján
10.00-11.00 óráig; illetve a Kbt. 102. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az 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 elektronikus, 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. Ajánlatkérő a
részvételi dokumentációt elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja, azonban Kbt.
100. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak!
7. Az értékelés módszere: Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során
adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10-ig, mely minden részszempont esetén
azonos. Ajánlatkérő minden részszempont esetében az arányosítás (Ajánlatkérő
számára alacsonyabb érték a jobb: fordított arányosítás, Ajánlatkérő számára
magasabb érték a jobb: egyenes arányosítás) módszerét alkalmazza.
8. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb állapította meg a minősítés szempontjait.
9. Be kell nyújtani: a Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
10. A postán feladott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül.
11. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell:



- részvételre jelentkező 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati
példányban benyújtott cégkivonatát, amennyiben el nem bírált cégmódosítás van
folyamatban, akkor annak (fentieknek megfelelő) iratanyagával együtt.
- a részvételi jelentkezést aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hatályos aláírási
címpéldányát, eredeti, vagy hiteles másolati példányban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 00-36/1-336-77-76
E-mail: dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 00-36/1-336-77-78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.
323. § (2) bekezdés.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 00-36/1-336-77-76
E-mail: dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 00-36/1-336-77-78
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/22 (nap/hó/év)
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
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


