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HU-Budapest: Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
2009/S 172-248872
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Budafoki út 60., HU-1117 Budapest. Tel. +36 14639184. Fax +36
14639185.
További információk a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.,
Gömb u. 33., HU-1139 Budapest. Tel. +36 14122461. E-mail kerekes.anita@okfon.hu. Fax +36 14122469.
URL: null.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Gömb u.
33., HU-1139 Budapest. Tel. +36 14122461. E-mail kerekes.anita@okfon.hu. Fax +36 14122469. URL: null.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: OKFON Közbeszerzési
és Szolgáltatási ZRt., Gömb u. 33., HU-1139 Budapest. Tel. +36 14122461. E-mail kerekes.anita@okfon.hu.
Fax +36 14122469. URL: null.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal.
Általános közszolgáltatások.
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:
Vízumügyintézést elősegítő digitalizált okirattár.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 07.
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód: HU101.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés a vízumügyintézést elősegítő digitalizált okirattár kezelő szoftver kifejlesztésére a
megadott szoftver és üzemeltetési hardver követelményrendszernek megfelelően a BÁH és kapcsolódó
intézményeihez csatlakozással.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
72224100.
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II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1 darab vízumügyintézést elősegítő digitalizált okirattár kezelő szoftver kifejlesztése a megadott szoftver
és üzemeltetési hardver követelményrendszernek megfelelően a BÁH és kapcsolódó intézményeihez
csatlakozással az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 21.12.2009.
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési és jótállási garancia a Kbt. 53. §
(6) bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Kifizetés: az igazolt teljesítést
követően a Kbt. 305. § -ának megfelelően, 60 napon belül, átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

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. Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében
a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti kizáró okok valamelyike vele
szemben fennáll,
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a
Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
2. A megkövetelt igazolási mód:
— A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a
részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)
bekezdésének hatálya alá,
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— A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek
lehetősége van arra is, hogy jelentkezésében a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének
rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének hatálya alá,
— A részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén részvételre jelentkezők) nyertessége esetén az eljárás
eredményhirdetését követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének hatálya alá,
ha ezt a fent körülírt módon a jelentkezésében nem igazolta.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek
és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
a) A számlavezető pénzintézet(ek)től származó - a részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű - nyilatkozat (egyszerű másolatban) a részvételre jelentkező (közös jelentkezők) és a 10 % feletti
alvállalkozó fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
— Bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 60 napot meghaladó sorban állás.
b) az utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő - a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját
egyszerű másolati példányban.
c) Az előző 3 év (2006, 2007, 2008) közbeszerzés tárgyának (szoftverfejlesztés) forgalmáról szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, ha:
A) Jelentkező(k) és a 10 % feletti alvállalkozó bármely bankszámláján 60 napot meghaladó sorban állás fordult
elő a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban.
B) Az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív.
C) Az előző 3 évben (2006, 2007, 2008) a közbeszerzés tárgya szerinti éves forgalma (szoftverfejlesztés) a 3
évben összesen nem érte el a nettó 90 000 000 HUF-ot.
A jelentkezőnek és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az A. és B. alkalmassági
követelménynek önállóan, a C. pontban foglaltaknak együttesen kell megfelelniük.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
I. a részvételi határidőt megelőző három évben végzett legjelentősebb szoftverfejlesztési referenciák
ismertetését, megadva:
— A teljesítés idejét és helyét,
— A szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét és 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 témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság
minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában:
—— rendszer rövid informatikai ismertetését (hardver, szoftver környezet),
—— rendszer rövid szakmai ismertetése (I/A, B és C pontban meghatározott alkalmassági feltételek szerinti
információk megadása),
—— a bevezetés időpontját és a folyamatos működés időtartamát.
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— A jelentkező mellékelje a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint referenciaigazolás egyszerű másolatát vagy
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatás tartalmára vonatkozóan előírt információkat és azt az információt, hogy a teljesítés
a szerződésnek megfelelően történt-e a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint referenciaigazolásnak, vagy
nyilatkozatnak tartalmaznia kell.
II. azon szakemberek bemutatását, akik a szolgáltatás teljes körű lebonyolításában részt vesznek, a szakember
által aláírt szakmai önéletrajzzal, képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatával és rendelkezésre állási
nyilatkozattal.
(A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy a jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.).
A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
I. ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer informatikai rendszerek tervezése és fejlesztése, integrációja
és műszaki támogatása 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 a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha:
I./A) a részvételi határidőt megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 db, nettó 60 000 000 HUFot meghaladó értékű, és legalább 100 egyidejű felhasználóval rendelkező közigazgatási eljárásokat támogató
ügyviteli rendszer fejlesztésére és bevezetésére vonatkozó referenciával, amely legalább 12 hónapon keresztül
folyamatosan működött és amely portál alapú valamint munkafolyamat támogatást (worklflow alrendszer) és a
következő tevékenységeket is tartalmazta:
— Közigazgatási szerv tevékenységét támogató informatikai rendszer logikai és fizikai tervezése,
— Közigazgatási szerv tevékenységét támogató informatikai alkalmazás fejlesztése,
— Közigazgatási szerv tevékenységét támogató informatikai rendszer bevezetése,
— Informatikai rendszerintegráció.
I./B) a részvételi határidőt megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 db magyar jogszabályi
környezetben működő közigazgatási szerv tevékenységét támogató nyilvántartó rendszer bevezetéséről
szóló referenciával, amely legalább 1 000 felhasználót és minimum óránként 20 000 információkérést képes
kiszolgálni.
I./C) a részvételi határidőt megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 db magyar jogszabályi
környezetben bevezetett közigazgatási szerv tevékenységét támogató olyan referenciával, amely papír alapú
dokumentumok feldolgozását (digitalizálás, képfájl készítés, indexelés) végezte és a rendszerbe a szerződés
legalább 12 hónapos időszaka alatt minimum 1 000 000 darab A/4 méretű oldal (dokumentum) érkezett,
amelyet a rendszer feldolgozott.
Egy referenciával több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
II./A) nem rendelkeznek legalább 5 fő, felsőfokú végzettségű, magyarul anyanyelvi szinten beszélő, legalább
3 éves gyakorlattal rendelkező szoftverfejlesztő szakemberrel, akik együttesen az alábbi területeken szakmai
gyakorlattal rendelkeznek: alkalmazás fejlesztés, rendszerintegráció, közigazgatási rendszerek közötti online
interfész kiépítése, adatmigráció
II./B) nem rendelkeznek legalább 2 fő, felsőfokú informatikai végzettségű szakemberrel, akik részt vettek
közigazgatási szerv tevékenységét támogató rendszerek tervezésében és legalább 5 éves rendszertervezői
szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
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II./C) nem rendelkeznek legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
projektvezető szakemberrel, aki legalább egy sikeres közigazgatási szerv tevékenységét támogató projektet
vezetett.
Az I. és II. pont szerinti alkalmassági feltételeknek a részvételre jelentkező(k)nek, illetve a Kbt. 105. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
Alkalmatlan a jelentkező, ha.
I. 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 feltételnek a részvételre jelentkezőnek önállóan kell megfelelnie.
III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
Nem.

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük 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 fajtája:
Tárgyalásos.
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
Létszám 4
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a felhívás III.2.3. I/A
pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő referenciák száma alapján
rangsorolja az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőket az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő minden referenciát a dokumentációban szereplő adatlapon kér bemutatni, amelyben meg kell adni,
hogy melyik alkalmassági feltételeket teljesíti az adott referencia és amelyhez csatolni kell a Kbt. 68. § (1)
bekezdés szerinti esetekben a referenciaigazolást. Ajánlatkérő az így bemutatott referenciák számát összegezi
és az alapján határozza meg a rangsort.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelel,
az adott referenciát a rangsorolásnál egy db referenciaként vesz figyelembe.
(Amennyiben azonos helyezési szám kerül kiosztásra, a rangsorolás a következő helyezéssel folytatódik, azaz
ha pl. 2 első helyezett van, a következő jelentkező a 2. helyezést kapja.).
Azonos helyezési szám esetén ajánlatkérő azt az ajánlattevőt fogja ajánlattételre felkérni, aki felhívás III.2.3.
pont I.A) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő referenciák közül a
legmagasabb értékűt mutatta be.

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem.
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IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. Vállalkozási díj. Súlyszám: 56.
2. Technikai support napidíja. Súlyszám: 5.
3. Rendszerkövetelmények lefedettségének minősége. Súlyszám: 11.
4. Projektmenedzsment módszertan minősége. Súlyszám: 8.
5. Rendszer megvalósítási koncepció minősége. Súlyszám: 20.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.10.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 50 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A részvételi dokumentáció ára bruttó értékben került meghatározásra. A
dokumentáció az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett
IBAN:HU62 10300002-20105358-00003285 számú számlájára történt befizetésről szóló igazolás bemutatása
vagy készpénz ellenében vehető át munkanapokon 8:00 - 12:00 óra között, a részvételi határidő napján
pedig 8:00 - 11:00 óra között. A részvételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 102. § (3) bekezdés alkalmazására.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
7.10.2009 - 11:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
16.10.2009.

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Külső Határok Alap „Vízumügyintézést elősegítő digitalizált okirattár kezelő szoftver kifejlesztése és feltöltése”
KHA/2007/3.4.10.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
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1) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét
teljes körben biztosítja, kivéve az ajánlattételi szakaszban a bírálati szempontokra tett vállalásokat és a műszaki
ajánlatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal
van lehetőség hiánypótlásra.
2) A jelentkező(k)nek és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról,
hogy mely pénzintézete(ke)nél vezet számlát, illetve a részvételi jelentkezési határidőt megelőző 12 hónapban
szűnt-e meg számlája. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a cégkivonatban szereplő és a jelentkezéshez
csatolt pénzintézeti nyilatkozatokat összeveti egymással. Amennyiben a részvételi jelentkezési határidőt
megelőző 12 hónapban szűnt meg a jelentkező(k)nek és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak számlája, úgy ezen pénzintézettől is szükséges nyilatkozatot csatolni a jelentkezésben.
3) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása: A szoftverfejlesztés mélysége, keretei, az elvégzendő
feladatok meghatározása, időbeli ütemezése (így a szerződés időtartama is) csak a tárgyalások során
véglegesíthető; ez előzetesen nem lehetséges olyan pontossággal, illetve egyértelműséggel, amely lehetővé
tenné, hogy nyílt vagy meghívásos eljárás keretében történjen meg a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása [2003.
évi CXXIX. törvény 124. § (2) bekezdés d) pont].
4) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje / felbontásának időpontja: 7.10.2009 (11:00), helye
az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. (MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti
tárgyalója. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 110. § (2) bekezdése szerinti képviselők, személyek
lehetnek jelen.
5) A részvételi szakasz eredményhirdetés időpontja: 16.10.2009 (11:00). Helye az OKFON ZRt.
(MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti tárgyalója.
6) A Kbt. 105. §-a alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
7) A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
8) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó esetében a jelentkezési határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű eredeti vagy
hitelesített cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben cégügyben el nem bírált
módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására
irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket
határozott meg.
10) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-10
11) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az 1. és a 2. részszempont esetében az értékarányosítás, a 3.-5.
részszempont esetében pedig a sorbarendezés módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
12) Jelentkezést csak az nyújthat be, aki a részvételi dokumentációt saját részére megvásárolta. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A jelentkezés összeállításának költségét a
jelentkező viseli. A dokumentációban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. a szövegszerkezetük
megváltoztatása nélkül kell a jelentkezésben elhelyezni.
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13) A részvételi jelentkezést munkanapokon 8:00 - 16:00 között, pénteki munkarend esetén 8:00 - 12:00 között,
a részvételi határidő lejártának napján pedig 8:00 - 11:00 óra között lehet leadni az OKFON ZRt-nél a felhívás
A) Mellékletében meghatározott címen.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben az eredményhirdetésen
kihirdette, a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
15) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-ai szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36
13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
4.9.2009.
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