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: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Postai cím: Budafoki út 60.
Város/Község: BUDAPEST
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Informatikai Főosztály; Soós Ede
főosztályvezető
Telefon: 463-9260
E-mail: soos.ede@bah.b-m.hu
Fax: 463-9103
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bevandorlas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű 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
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): menekültügy, idegenrendészet, állampolgárság
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
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága által használt
OpAL ügymenet-támogató és nyilvántartó komplex számítógépes rendszer áttervezésebővítése, valamint további komponensekkel történő kiegészítése.
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
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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
1117 Budapest, Budafoki út 60. szám
NUTS-kód HU 101
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 a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági
Igazgatósága által használt OpAL ügymenet-támogató és nyilvántartó komplex számítógépes
rendszer áttervezésére-bővítésére valamint további komponensekkel történő kiegészítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212900-8
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
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II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága által használt
OpAL ügymenet-támogató, nyilvántartó komplex számítógépes rendszer áttervezése-bővítése
valamint további komponensekkel történő kiegészítése az EKOP 2.3.4. sz. projekt keretében
2010. 11.30. határidővel a Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően és részhatáridőkkel
az alábbi fő feladatok teljesítése mentén:
- a nyilvántartás adattartalmi megtervezése
- a nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó igazgatási eljárások kialakítása
- a KERTAR rendszer alkalmazás-fejlesztése
- részvétel a projektmenedzsment által meghatározott körben a konzorciumi tagok (KüM,
KEK KH, BÁH) projekttel kapcsolatos tevékenységeinek koordinálásában.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tevékenységi körébe tartozó hatósági
eljárásokban a Konzuli Információs Rendszeren (KIR) keresztül kezdeményezhető igazgatási
folyamatok új követelményeknek történő megfeleltetéséhez szükséges az állampolgársági
ügyek intézéséhez szükséges támogatás beépítése, megteremtése. A fejlesztés ezen cél elérése
érdekében a meglévő OpAl rendszer továbbfejlesztését és egy elektronikus kérelem kezelőfeldolgozó rendszer kifejlesztésére és a fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások
nyújtására irányul.
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 2010/11/30 (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, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás a dokumentációban
foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, valamint meghiúsult
teljesítés esetén Ajánlatkérő kötbért ír elő, a dokumentációban foglaltak szerint. Jótállás
vállalása kötelező a dokumentációban foglalt feltételek szerint. Mivel a finanszírozás európai
uniós pályázati forrásból valósul meg, egyéb előírások is lehetnek. Az ellenérték kifizetésére tekintettel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra - az Ajánlatkérő (szerződés szerinti
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Megrendelő) által teljesítésigazolással igazolt teljesítést követő 60 napon belül kerül sor
magyar forintban, a dokumentációban foglalt szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
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 előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt, az alvállalkozót vagy a 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
erőforrást nyújtó szervezetet kizárja az eljárásból, akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a-c)
pontjában és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti erőforrást biztosító szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
hogy nem tartozik a kizáró okok bármelyikének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi keltezésű pénzintézeti nyilatkozat az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan az
alábbi tartalommal:
- mely időponttól vezeti az ajánlattevő /10 % feletti alvállalkozó bankszámláját,
- az ajánlattevő/ 10 % feletti alvállalkozó fizetési kötelezettségének határidőre eleget tesz-e,
amennyiben nem tesz eleget, volt-e az igazolás kiállításának időpontját megelőző 1 éven belül
a számláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel, és ha igen, mikor és mennyi,
- volt-e az előző 1 év során megszüntetett számlája és azon volt-e sorban állás.
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) utolsó 2 lezárt üzleti
évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg- és eredménykimutatás másolata.
3. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k) nyilatkozata a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az
ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 2 évre vonatkozó éves nettó forgalmáról és a
közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására
támaszkodik, az alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdésében
foglaltak is megfelelően alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját. Az
ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
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venni kívánt alvállalkozójának az alkalmassági szempontok közül az 1. és 2. pontban
foglaltak esetében önállóan, míg a 3. pontban foglaltaknak az Ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója:
1. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) valamelyik számláján 30 napot meghaladó sorban álló
tétel volt az igazolás kiállításának időpontját megelőző 1 év során, illetőleg az igazolás
kiállításának időpontját megelőző 1 éven belül volt olyan megszüntetett számlája, amelyen 30
napot meghaladó sorban állás volt.
2. Ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) valamelyikének mérleg szerinti eredménye a 2
utolsó lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
3. Ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) éves nettó forgalma az ajánlattételi határidőt
megelőző 2 évben összesen nem éri el a nettó 20 M Ft-ot, és a közbeszerzés tárgya szerinti
forgalma az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 2 évben összesen nem éri el a nettó 10 M
Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 67 § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) előző kétévi
(2008-2009.) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legjelentősebb teljesítéseinek
(szerződéseinek) ismertetése, amely tartalmazza legalább:
- a teljesítés idejét és helyét,
- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az információt adó nevét, címét, telefonszámát,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölését (amennyiben az adott referenciát nem fővállalkozásban végezte, úgy a végzett
munkarész értékét kell megjelölni),
- a munkavégzés jellegét (fővállalkozó, alvállalkozó),
- az elvégzett tevékenység rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimum
követelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában:
a) rendszer rövid informatikai ismertetését (hardver, szoftver környezet),
b) rendszer rövid szakmai ismertetése,
c) a bevezetés időpontját és a folyamatos működés időtartamát
e) a rendszerfejlesztés, bevezetés projektvezetőjének vagy vezető fejlesztőjének megnevezése.
A referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kérjük igazolni.
2. A Kbt. 67. § (3) bek. d) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) teljesítésbe bevonni
tervezett szakembereinek bemutatása eredeti (saját aláírásukat is tartalmazó) szakmai
életrajzuk csatolásával, kitérve az alábbiakra:
- képzettségük, a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett tapasztalataik
ismertetése,
- nyelvismeret ismertetése (kitérve a magyar nyelvre is), valamint a végzettséget igazoló
dokumentumainak egyszerű másolata(i)nak csatolásával.
3. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell ISO 9001:2001 minőségirányítási
rendszer informatikai rendszerek tervezése és fejlesztése, integrációja és műszaki támogatása
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tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti, azzal
egyenértékű tanúsítvány másolati példányát, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedéseit.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k), ha:
1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k)nak legalább együttesen nem rendelkezik 20082009. évekre minimum 1 db összességében nettó 10 M Ft-ot meghaladó értékű informatikai
rendszer fejlesztésére, bevezetésére és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtására vonatkozó
referenciával, amely rendelkezik az alábbi jellemzőkkel:
- adategyeztetés céljából más, külső rendszerekkel nagy megbízhatóságú elektronikus
adatcserét valósít meg.
2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik legalább egy fő, felsőfokú
informatikai végzettségű szakemberrel, aki nettó 10 M Ft-ot meghaladó értékű, az 1. pontban
jellemzett informatikai rendszer fejlesztésében.
Az 1. és 2. alkalmassági szempontnak az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz
százaléklát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.
3. Ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) nem rendelkezik ISO 9001:2001 informatikai
rendszerek tervezésére és fejlesztésére, integrációjára és műszaki támogatására vonatkozó
tanúsított minőségirányítási rendszerrel, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti, azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedésekkel.
Ezen alkalmassági szempontnak az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának önállóan kell megfelelniük.
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
Tárgyalásos x
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
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xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár
60
2. Szakmai ajánlat kidolgozottsága
40
2.1. Igazgatási rendszerterv koncepció kidolgozottsága 20
2.2. informatikai rendszerterv koncepció kidolgozottsága 20
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)
106- G-9651/2010.
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: 2010/08/30 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 48.000,- Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára az ÁFA-t is tartalmazza. Postai utalványon történő befizetés az alábbi
Magyar Államkincstár által vezetett számlaszámra: MÁK 10023002-00283511-00000000,
megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: BÁH Állampolgársági Igazgatóság által használt
OpAL ügymenet-támogató, nyilvántartó komplex számítógépes rendszer áttervezése-bővítése,
valamint további komponensekkel történő kiegészítése.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/30 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
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Helyszín : Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal „G” épület II. emeleti tárgyaló (1117
Budapest, Budafoki út 60.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt 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:
Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó
hatósági eljárásokban (kódszám: EKOP-2.3.4.) Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. 09.08. napja 10.00 óra.
Helye: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal „G” épület II. emeleti tárgyaló (1117
Budapest, Budafoki út 60.)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. 09.28. napja 10.00 óra.
Helye: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal „G” épület II. emeleti tárgyaló (1117
Budapest, Budafoki út 60.)
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
- Az Ajánlatkérő egy fordulóban, az ajánlatok beérkezésének fordított sorrendjében, egymást
követően tárgyal az ajánlattevőkkel. A tárgyalás időpontja: 2010. 09. 07. napja 10.00 óra.
Helye: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal „G” épület II. emeleti tárgyaló (1117
Budapest, Budafoki út 60.)
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 beszerzésének határideje: az ajánlattételi határidő lejártának napja 10.00 óra.
Helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „G” épület fsz. 4. szoba, hétfőtől csütörtökig 08.0016.30 óra között, pénteken 08.00-14.00 óra között, illetőleg az ajánlattételi határidő napján
08.00-10.00 óra között vehető át/igényelhető.
A dokumentáció ellenértéke 48.000 Ft (ÁFA-val).
A fizetés feltételei és módja: postai utalványon történő befizetés az alábbi Magyar
Államkincstár által vezetett számlaszámra: MÁK 10023002-00283511-00000000,
megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: BÁH Állampolgársági Igazgatósága által használt
OpAL ügymenet-támogató, nyilvántartó komplex számítógépes rendszer áttervezése-bővítése,
valamint további komponensekkel történő kibővítése.
Személyes átvétel esetén amennyiben ajánlattevő megbízásából a dokumentációt más
cég/szervezet veszi át, a meghatalmazást is csatolni szükséges.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 251. §
(2) bekezdése szerint elektronikus úton történik.
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V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa:
1-10 pont
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 ajánlatok értékelése során a részszempontokra adható pontszám: 1-10 pont. A pontkiosztás
módszere:
Az 1. pontban írt bírálati részszempont esetén Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat a fordított
értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze. A legkedvezőbb ajánlat a legalacsonyabb
érték, amely a legmagasabb pontot kapja (10 pont), az összes többi ajánlat a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kevesebbet, két tizedesre kerekítve, a
legmagasabb érték a legkevesebb pontot, 1 pontot kap.
A 2. pontban írt bírálati részszempont alszempontjai esetén a pontszám sorba rendezéssel
kerül megállapításra. A legjobb ajánlat megkapja a maximális 10 pontot, a következő
ajánlatok pontszámai pedig - a sorba rendezést követően - a dokumentációban megadott
képlet alapján kerülnek megállapításra. A 2.1. alszempont esetében a bírálat alapját a
következő tényezők képezik: a) koherensebb rendszert ír le; b) hibátlanul tükrözi a hatályos
jogszabályi környezetet; c) jobban épül a jelenlegi rendszerre. A 2.2. alszempont esetében a
bírálat alapját a következő tényezők képezik: a) jobban épül a jelenlegi hardver - és szoftver
környezetre; b) üzembiztosabb architektúrát vázol fel.
Az egyes ajánlattevők összpontszámát a két részszempont illetve alszempontok összértéke
teszi ki. A nyertes ajánlat a legmagasabb értéket elérő ajánlat lesz.
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.5.1) A hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. § (2) bekezdése
szerint, a hiányosságok pótlására egy alkalommal, teljes körben lehetőséget biztosít.
V.5.2.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő által a
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat?
igen X
nem
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?
igen X
nem
c) az ajánlattevő részére, a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet?
igen X
nem
V.5.3) Az ajánlattal benyújtandó egyéb iratok:
a) Az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóra, illetve a szerződés teljesítéséhez igénybe vett, az erőforrást nyújtó
szervezetre vonatkozóan az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű
cégkivonat egyszerű másolata.
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Ajánlatkérő a cégkivonatból az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó
szervezet tevékenységi körét vizsgálni fogja. Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó
szervezet cégkivonatában a beszerzés tárgya szerinti tevékenységi kör nem szerepel, az az
ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
b) Az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján előírja a dokumentációban megadott
minta szerinti nyilatkozatok megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
c) A Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - c) pontjának megfelelően az ajánlatban nyilatkozat
formájában meg kell jelölni az ajánlattevőnek:
a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, az ajánlattevő által a
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, illetőleg az ajánlattevő részére erőforrást biztosító
szervezetet.
d) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezet(ek)
cégjegyzésre jogosult azon képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy hitelesített
másolati példányát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot. Meghatalmazás esetén a
meghatalmazással együtt benyújtandó a meghatalmazott aláírási címpéldánya is.
e) Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló
megállapodást. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
f) a Kbt. 55. §-ának (3) bekezdésével összhangban ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy
az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés
helyén hatályos kötelezettségeket. (Ez nem érinti a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat vizsgálatára vonatkozó Kbt. 86. § rendelkezéseinek alkalmazását.)
g) A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő tájékoztatást ad
arról, hogy a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés során meg kell felelni, az 1/2004. (I.9.) FMM rendelet 1. §-ában meghatározott
országos hatáskörű szervek, illetve azok helyi szervei adnak - kérelemre - megfelelő
tájékoztatást. Ezek a szervek a következők: az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség (OMMF) területileg illetékes regionális és helyi főfelügyelőségei, valamint a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes Bányakapitányságai.
V.6.) További információk:
1.) Az ajánlatokat négy példányban (1 db eredeti és 3 db másolat) roncsolásmentes, zárt
csomagolásban kell benyújtani. A csomagra a következő szöveget kell ráírni: „A
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága által használt OpAL
ügymenet-támogató, nyilvántartó komplex számítógépes rendszer áttervezése-bővítése,
valamint további komponensekkel történő kiegészítése”, „Kérem, 2010. 08. 30. napja 10.00
óráig ne nyissák fel!”.
Az ajánlattevőknek az ajánlatokat lezárt borítékban, személyesen vagy tértivevényes
küldeményként kell a megjelölt címre eljuttatniuk (Postacím: Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Informatikai Főosztály 1117 Budapest, Budafoki út 60.).
Az ajánlatokat személyes kézbesítés esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Informatikai Főosztály Titkárságán kell leadni (1117 Budapest, Budafoki út 60. „G” épület
fsz. 4. tel.: 463-9260).
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Csak azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, amelyek roncsolásmentes, zárt csomagolásban,
közvetlenül vagy postai úton az ajánlatok benyújtásának helyére a bontási határidőn belül
beérkeznek. A határidő után beérkező ajánlatok nem kerülnek felbontásra abban az esetben
sem, ha a postabélyegzőn határidő előtti időpont szerepel vagy a késés vis maiornak
tulajdonítható.
Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg az
ajánlatkérő.
Az ajánlatokat nyomtatott formában vagy írógéppel kell elkészíteni. A kézzel írott ajánlatokat
a formai értékelés során az ajánlatkérő az eljárásból kizárja. Az ajánlat lapjait folyamatos
sorszámozással, és az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírásával kell ellátni.
Az ajánlatban „Ajánlati lapot” kell külön szerkeszteni, amely tartalmazza az ajánlattevő
adatait, (név, cím székhely, telephely, telefonszám, faxszám, mobilszám, ügyvezető(k) neve)
valamint a megajánlott nettó és bruttó árat. Az ajánlatokat nem bontható módon - kötve vagy
fűzve - kell benyújtani.
3.) Az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
előírásai az irányadóak.
4.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvett ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4)
bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítően igazolnia kell alkalmasságát (ajánlati felhívás
III.2.2. és III.2.3. pontjai) a Közbeszerzések Tanácsa által figyelembe vett alkalmassági
feltételeken túlmenő alkalmassági szempontokon belül szigorúbb követelményeket támasztó
alkalmassági szempontok vonatkozásában.
5.) Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés időpontja: 2010. 09. 08. napja 10.00 óra
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.09. 28. napja 10.00 óra
Ha az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő
ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel köt
szerződést.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/10 (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):
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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):
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