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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276709-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
2010/S 181-276709
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Balázs Béla u. 35.
1094 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14566510
E-mail: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu
Fax +36 14566509
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.nyilvantarto.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Okfon Zrt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122464
E-mail: budai@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: null
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Okfon Zrt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122464
E-mail: budai@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: null
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Okfon Zrt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122464
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E-mail: budai@okfon.hu
Fax +36 14122469
Internet: null
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A SIS II rendszerintegrációs központhoz (NS.CP), nemzeti másolathoz (N.COPY) és nemzeti interfészhez
(NS.ICD) kapcsolódó rendszerfejlesztés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 7
A teljesítés helye Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 1093 Budapest, Balázs
Béla utca 35. szám alatti telephelye, valamint a műszaki dokumentációban megjelölt helyszínek.
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
A beszerzési eljárás tárgya a SIS II Nemzeti Hivatal feladatainak ellátását támogató alkalmazás (National
System Central Part - NS.CP) SIS II integrációjához szükséges interfész leírás aktuális verziója (Interface
Control Document) szerinti továbbfejlesztéséhez, a nemzeti másolat (N.COPY) elvén alapuló működésmód
kialakításához, valamint a SIS II jogalapját megteremtő uniós normák hatálybalépéséhez kapcsolódó
alkalmazásfejlesztési, integrációs tesztelési feladatok ellátása, és a fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
72212000, 72254100, 72260000

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
A beszerzési eljárás tárgya a SIS II Nemzeti Hivatal feladatainak ellátását támogató alkalmazás (National
System Central Part - NS.CP) SIS II integrációjához szükséges interfész leírás aktuális verziója (Interface
Control Document) szerinti továbbfejlesztéséhez, a nemzeti másolat (N.COPY) elvén alapuló működésmód
kialakításához, valamint a SIS II jogalapját megteremtő uniós normák hatálybalépéséhez kapcsolódó
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alkalmazásfejlesztési, integrációs tesztelési feladatok ellátása, és a fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása.
A beszerzés mennyisége: 1 db rendszerfejlesztés.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 31.5.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér,
továbbá teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték.
Teljesítési biztosíték: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál; mértéke: a szerződés összértékének belföldi vállalkozó esetén az ÁFA nélküli összértéknek - 10 %-a; érvényessége: a szerződéskötés napjától a
teljesítés véghatáridejét követő 60. nap.
Jótállási biztosíték: a számla kiállításának napjától a jótállási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének
biztosítékául szolgál; mértéke: a vállalkozói díj - - belföldi vállalkozó esetén az ÁFA nélküli vállalkozói díj - 5 %a; érvényessége: a számla kiállításának napjától a szolgáltatásra vonatkozó 12 hónapos jótállási idő lejártát
követő 60. nap.
A két biztosíték a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján - készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő vállalkozási szerződés ellenszolgáltatását Ajánlatkérő a
Külső Határok Alap 2009. évi pályázati forrásából finanszírozza, a Felelős Hatóság általi, vállalkozó részére
történő közvetlen szállítói kifizetéssel.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A finanszírozási feltételeket Ajánlatkérő a tárgyaláson egyezteti az
ajánlattevővel. A finanszírozás pénzneme: HUF.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

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: Nem lehet
részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben:
— a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
— a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll.
Nem lehet részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c)
pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
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Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel vagy akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, valamint a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi
jelentkezésben a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdés, 63/A § szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
- figyelemmel a Kbt. 105. § (3) bekezdésére - a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint a
közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
1./ Valamennyi számlavezető pénzintézetének - a jelentkezési határidő lejártának napját megelőző 45 napnál
nem régebbi keltezésű - nyilatkozata az alábbi kötelező tartalommal:
— mióta vezeti a bankszámláját,
— fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
— a számláján az elmúlt egy év során sorban álló tétel volt-e, utoljára mikor és hány napos.
2./ Az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóinak (mérleg,
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) egyszerű másolata.
3./ Cégszerűen aláírt nyilatkozat az utolsó kettő lezárt üzleti év teljes forgalmáról, és ugyan ezen időszakban
informatikai rendszer fejlesztésére és bevezetésére vonatkozó szolgáltatásokból származó árbevételről.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint a közös részvételre jelentkezők,
amennyiben:
1./ A számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy év során
fizetési kötelezettségének nem tett eleget, vagy számláján 35 napot meghaladó sorban álló tétel volt.
2./ Az utolsó kettő lezárt üzleti év bármelyikében a részvételre jelentkező mérleg szerinti eredménye negatív.
3./ Nem rendelkezik az utolsó kettő lezárt üzleti év mindegyikében legalább nettó 300 000 000HUF értékű
árbevétellel, és ugyan ezen az időszakban nettó 200 000 000 HUF értékű, informatikai rendszer fejlesztésére
és bevezetésre vonatkozó szolgáltatásból származó árbevétellel.
Ezen alkalmassági feltétel közül az 1. és 2. szempontnak a részvételre jelentkezőnek, valamint a 10 %ot meghaladó alvállalkozójának, közös részvételre jelentkezőknek külön-külön kell megfelelnie, míg a 3.
szempontnak együttesen.
A nem Ft-ban megadott adatok esetén ajánlatkérő a részvételi jelentkezés napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank honlapján megtalálható MNBarfolyam.xls Excel táblázatban található „éves átlag (yearly average)”
Munkalapon megtalálható értéket veszi figyelembe az átszámításkor.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, valamint a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
1./ A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező, valamint 10 %-ot meghaladó
alvállalkozója a részvételi jelentkezésében ismertesse a részvételi jelentkezés időpontját megelőző három
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év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítéseit a Kbt. 68. § (1) bekezdésében előírt módon
(referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat csatolása) az alábbi tartalommal:
— a megrendelő nevét,
— a teljesítés ideje (év,hó),
— az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését,
— a saját fejlesztésű rendszer ismertetését,
— a megrendelő egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
— valamint azon adatokat, amelyekből a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeinek teljesülése egyértelműen
megállapítható.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó részösszeget.
2./ A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján a részvételre jelentkező, valamint 10 %-ot meghaladó
alvállalkozója a részvételi jelentkezésében ismertesse minden szakember nevét, valamint csatolja szakmai
önéletrajzát (mely részletesen kitér képzettségükre, végzettségükre, szakmai tapasztalatukra, szakmai
tapasztaltuk idejére, a szakmai alkalmasság megítélésére szolgáló információkra, valamint a nyelvtudásuk
szintjére is) és a végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) egyszerű másolatait.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja a részvételi jelentkezővel
vagy 10 % feletti alvállalkozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
szakembereket is, illetve az is elfogadható, ha a rendelkezésre állásra vonatkozóan szándéknyilatkozatot ad a
szakember.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése szerint is.
3./ ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi
tanúsításának másolata vagy ezzel egyenértékű ISO minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvány
csatolása vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés
bizonyítékának egyszerű másolatát. Idegen nyelvű tanúsítás esetén magyar nyelvű fordítás szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, valamint a közös részvételre jelentkezők, amennyiben:
1.1./ Nem rendelkezik mindösszesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó, minimum nettó
80 000 000 HUF értékű állami vagy közigazgatási szervezetnél végzett alkalmazásfejlesztés és kapcsolódó
szolgáltatási referenciával, amelyben a megrendelő szerződésszerű teljesítéséről számol be. Amennyiben a
referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor az alkalmassági feltétel vizsgálatánál Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget veszi
figyelembe.
1.2./ Nem rendelkezik legalább egy éve működő, általa fejlesztett informatikai rendszerrel, amely:
— magyarországi közigazgatási szervezet(ek)nél,
— országos hálózaton,
— legalább három szakrendszeri kapcsolattal,
— legalább 25 telephelyen,
— telephelyenként legalább 10 felhasználóval működik.
2./ Nem rendelkezik legalább 5 fő felsőfokú végzettségű, minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, akik részt vettek országos közigazgatási rendszertámogatási, tesztelési, fejlesztési feladatok
lebonyolításában és magyarul írásban és szóban anyanyelvi szinten kommunikálnak.
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3./ Nem rendelkeznek kifejezetten a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatási tevékenységre (informatikai
rendszer fejlesztése) vonatkozó ISO 9001:2000 (vagy ezzel egyenértékű) minőségbiztosítási rendszerrel, bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával illetve a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedésekkel vagy idegen nyelvű tanúsítás esetén a magyar nyelvű fordítás nem áll rendelkezésre.
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 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 fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
Létszám 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelentkező(k) és alvállalkozói(k)
által benyújtott - az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő (III.2.3. 1.1. pont szerinti alkalmassági
követelmény) - Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint bemutatott legnagyobb értékű referenciát rangsorolja ajánlatkérő
az 1. helyre, a második legnagyobb értékűt a második helyre és így tovább a referencia értékek csökkenő
sorrendjében.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor az alkalmassági feltétel vizsgálatánál Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó részösszeget veszi figyelembe.

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

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. 1. Vállalkozói díj. Súlyszám 45
2. 2. Általános informatikai követelményekhez kapcsolódó koncepció kidolgozottsága. Súlyszám 7
3. 2.1. Skálázhatóság. Súlyszám 1
4. 2.2. Módosíthatóság, kiterjeszthetőség. Súlyszám 1
5. 2.3. Rugalmasság. Súlyszám 1
6. 2.4. Megbízhatóság. Súlyszám 1
7. 2.5. Keresés. Súlyszám 1
8. 2.6. Biztonsági követelmények. Súlyszám 1
9. 2.7. Adatvédelem. Súlyszám 1
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10. 3. Rendszertervezési és fejlesztési tevékenységre vonatkozó koncepció kidolgozottsága. Súlyszám 4
11. 4. NS.CP alkalmazásra vonatkozó koncepció kidolgozottsága. Súlyszám 20
12. 4.1. Funkcionalitás. Súlyszám 10
13. 4.2. Naplózás. Súlyszám 3
14. 4.3. Rendszerintegráció. Súlyszám 7
15. 5. N.COPY alkalmazásra vonatkozó koncepció kidolgozottsága. Súlyszám 20
16. 5.1. Funkcionalitás. Súlyszám 10
17. 5.2. Naplózás. Súlyszám 3
18. 5.3. Rendszerintegráció. Súlyszám 7
19. 6. Rendszerfejlesztéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásával összefüggő koncepció
kidolgozottsága. Súlyszám 4
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
A dokumentáció beszerzésének határideje 15.10.2010 - 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 37 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 30 000 HUF + 25 % ÁFA. A dokumentáció átvehető
személyesen az OKFON ZRt. székhelyén vagy kérésre postai vagy elektronikus úton megküldésre
kerül. A dokumentáció ára befizethető az OKFON ZRt. házipénztárába vagy átutalható az OKFON ZRt.
10300002-20105358-00003285, IBAN:HU62 bankszámlájára. A dokumentáció átvehető munkanapokon
8:00-12:00 óra között, a jelentkezés benyújtásának napján 8:00-14:00 óra között. A dokumentáció másra nem
ruházható át. Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, akkor elegendő, ha a részvételre
jelentkezők egyike vásárolja meg a dokumentációt.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
15.10.2010 - 14:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
25.10.2010

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
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kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
Külső Határok Alap 2007-2013 közötti időszakra létrehozott finanszírozási forrás.
A Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a projekt Európai Uniós támogatásból
valósul meg.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 112. §-a alapján biztosítja.
2.) A részvételi jelentkezések benyújthatóak munkanapokon 8:00 - 16:00 óra, a részvételi határidő napján pedig
8:00-14:00 óra között az OKFON ZRt. (MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb utca 33.) címére.
3.) A részvételi jelentkezések felbontására 15.10.2010-ben 14:00 órakor kerül sor az OKFON ZRt.
(MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb utca 33.) I. emeleti tárgyalójában.
4.) A részvételi jelentkezések felbontásán a Kbt 110. § (2) bekezdése szerinti személyek, valamint az
Ajánlatkérő és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Felelős Hatóság) között létrejött Közvetlen
Támogatási Megállapodás alapján a Felelős Hatóság képviselői lehetnek jelen.
5.) A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 25.10.2010 (14:00), helye az OKFON ZRt. címe.
6.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: A Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja értelmében Ajánlatkérő hirdetménnyel
induló tárgyalásos eljárást alkalmazhat szolgáltatás - különösen szellemi szolgáltatás - megrendelés
esetében, ha 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. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás során ellátandó feladatokat és szállítandó termékeket,
illetve ajánlattevő által alkalmazott módszertan megismerését, annak ajánlatkérő működéséhez való illesztését
tárgyalások során lehet pontosan meghatározni, valamint a műszaki specifikáció (Interface Control Document)
folyamatban lévő módosítása miatt a technikai és a szerződéses feltételek megfelelő pontossággal előre történő
meghatározására nincs lehetőség.
Az eljárás alkalmazását indokolja továbbá, hogy az alkalmazásfejlesztés finanszírozása uniós forrásból történik.
Az EU által előírt elszámolási kötelezettségből eredő szerződéses feltételeket Ajánlatkérő a tárgyalás során
kívánja egyeztetni.
7.) A tárgyalás szabályai: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlattételi határidőt követő 5. munkanaptól, a
részvételi szakaszról szóló "Összegezés" alatt rögzített rangsor szerinti sorrendben, külön-külön folytatja a
tárgyalásokat a műszaki, kereskedelmi és egyéb szerződéses feltételekről, szükség esetén több fordulóban.
A tárgyalások során a Kbt. 127. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő új (módosított) ajánlatot kérhet,
ajánlattevő új ajánlatot adhat.
Az ajánlattevőkkel külön-külön folytatott tárgyalások eredményeképpen alakul ki a módosított műszaki ajánlat
és szerződés tervezet, melyek alapján ajánlattevők megadják a módosított vállalkozói díjat. A díjakat ajánlatkérő
nyilvánosan ismerteti. Amennyiben ajánlatkérő további tárgyalást a műszaki és szerződéses feltételekről nem
tart szükségesnek, az ajánlattevők lehetőséget kapnak a vállalkozói díj kedvezőbb módosítására, az egyéb
ajánlati feltételek megváltoztatása nélkül (végső vállalkozói díj). A végső vállalkozói díjat ajánlatkérő szintén
nyilvánosan ismerteti.
8.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
9.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetében az arányosítás, míg a 2-6. részszempontok és alszempontjaik esetében az
osztályozás módszere kerül alkalmazásra.
10.) Ajánlatkérő a III.2.2.) és III.2.3.) pontokban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbat határozott meg, ezért felhívja a jelentkezők
figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert jelentkezőknek a Kbt. 13. § (4)
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bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolnia kell alkalmasságát a Közbeszerzések Tanácsa
által figyelembe vett alkalmassági feltételeken túlmenő alkalmassági szempontok, valamint a Tanács által
meghatározott minősítési szempontokon belül szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok
vonatkozásában.
11.) A részvételre jelentkezőnek valamint az alvállalkozó(k) nyilatkoznia kell a részvételi jelentkezése részeként
az alábbiakról: az alábbi tartalommal:
— a részvételi határidőt megelőző egy év során mely pénzintézet(ek)nél vezetett számlát,
— számlaszám(ok), beleértve az elmúlt 1 év során megszüntetett számlákat is,
— volt-e az elmúlt év során 35 napot meghaladó sorban álló tétel valamelyik, az elmúlt egy év során
megszüntetett számlán.
12.) Amennyiben a részvételre jelentkező vagy az alvállalkozó(k) cégkivonatában a beszerzés tárgyára
vonatkozó tevékenységi kör nem szerepel, akkor e hiányosság a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja
maga után.
13.) A Kbt. 105. §-a alapján a 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.
14.) A jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt. 105. § (3) bekezdésében foglaltakról.
15.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell mind a részvételre jelentkezőnek, mind pedig az alvállalkozó(k)nak
a részvételi jelentkezés határidejét megelőző, 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiállított
cégkivonatnak vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, nyilvános cégadatokat tartalmazó kivonatnak az eredeti
vagy hitelesített másolati példányát, továbbá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának
másolatát, valamint - amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban - a cégbírósághoz érkeztetett
változásbejegyzési kérelmének másolatát.
16.) Közös jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezők együttműködéséről szóló
megállapodást, valamint jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség
vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös jelentkezők cégszerű aláírásával ellátva kell a jelentkezéshez
csatolni.
17.) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételéről.
18.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltakat.
19.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: legkésőbb a részvételi szakasz
eredményhirdetésétől számított 5 munkanapon belül.
20.) A részvételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az
irányadóak.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG

17/09/2010
S181
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/10

HL/S S181
17/09/2010
276709-2010-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

10/10

Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §-a alapján.

VI.4.3)

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

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
14.9.2010
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