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HU-Budapest: Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai

2009/S 171-247273

 
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., Κapcsolattartó Elnök,
HU-1094  Budapest. Tel.  +36 14566510. E-mail elnok@mail.ahiv.hu. Fax  +36 14566509.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.nyilvantarto.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.), Pf. 116, Κapcsolattartó Dudás Edit, HU-1142  Budapest.
Tel.  +36 13251781. E-mail dudas.gyorgyne@bmsk.hu. Fax  +36 13251785. URL: www.bmsk.hu.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.), Istvánmezei út 1-3. fölszint 07. szoba, Κapcsolattartó
Dudás Edit, HU-1146  Budapest. Tel.  +36 13251781. E-mail dudas.gyorgyne@bmsk.hu. Fax  +36 13251785.
URL: www.bmsk.hu.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.), Személyes vagy futárszolgálat
igénybevételével történő benyújtás esetén: Istvánmezei út 1-3. földszint 07. szoba. (Magyar Sport Háza
irodaház, személyi bejárat a Dózsa György út felől.), Κapcsolattartó Dudás Edit, HU-1146  Budapest. Tel.  +36
13251781. E-mail dudas.gyorgyne@bmsk.hu. Fax  +36 13251785. URL: www.bmsk.hu.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik.
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:

Központi szabálysértési nyilvántartás kialakítása (folyamatszervezés, igazgatásszervezés, rendszertervezés,
alkalmazásfejlesztés) és bevezetése, valamint az adatkapcsolatokhoz szükséges fejlesztések elvégzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 7.
A teljesítés helye: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, MAGYARORSZÁG, 1094
Budapest, Balázs Béla utca 35. szám alatti telephelye.
NUTS-kód: HU101.

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya:
Újonnan kialakítandó, 1.1.2010.-ben induló Központi szabálysértési nyilvántartás kialakítása
(folyamatszervezés, igazgatásszervezés, rendszertervezés, alkalmazásfejlesztés) és bevezetése, valamint az
adatkapcsolatokhoz szükséges fejlesztések elvégzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
72212000, 72254100, 72260000, 72220000.

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 db informatikai rendszer (informatikai alkalmazásfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások)fejlesztés.

II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
befejezés: 31.5.2010.

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: az utolsó 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: az utolsó 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
európai uniós pályázati forrásból finanszírozza.
A finanszírozási feltételeket Ajánlatkérő a tárgyaláson egyezteti Ajánlattevővel. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik, figyelembe véve a Kbt. 305. § bekezdés
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vonatkozó előírásait. Kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyerteseknek nem írja elő 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: III.2.1.1
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt kizárja az eljárásból:
— ha a részvételre jelentkezővel vagy valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll,
— ha a részvételre jelentkezővel vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
III.2.1.2 Kizáró okok igazolási módjai:
— A Kbt. 104. §-nak (2) bekezdése alapján sem a részvételi, sem az ajánlattételi szakaszban nem vehet
részt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik. A részvételre jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a
Kbt. 63. § és a Kbt. 63/A. § (4) bekezdése szerint kell megfelelően eljárni, a Kbt. 136. § (3) bekezdésének
figyelembevételével, a részvételi dokumentáció II. Útmutató fejezet 2.4 pontjában részletezettek szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételi jelentkezéshez
csatolni kell az alábbiakat:
A.1 A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező valamint a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban 10 % feletti alvállalkozó)
valamennyi számlavezető pénzintézetének - a részvételi jelentkezési határidő lejártának napját megelőző
45 napnál nem régebbi keltezésű - nyilatkozata (eredeti vagy egyszerű másolati példányban) az alábbi
tartalommal:
— a részvételre jelentkező/10 % feletti alvállalkozó(k) bankszámlaszáma(i),
— mióta vezeti a részvételre jelentkező/10 % feletti alvállalkozó(k) bankszámláját,
— a részvételre jelentkező/10 % feletti alvállalkozó számláján volt-e 35 napot meghaladó sorban álló tétel a
nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző egy év (12 hónap) során.
A.2 A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező, valamint a 10 % feletti alvállalkozó(k)
részvételi jelentkezési határidőt megelőző két lezárt üzleti évére (2007. és 2008., eltérő üzleti év esetén az
utolsó kettő lezárt üzleti év) vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg, eredmény-
kimutatás, kiegészítő melléklet) egyszerű másolata, ha az ajánlattevő/10 % fölötti alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét.
A.3 A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont alapján a részvételre jelentkező nyilatkozata eredeti példányban a 2006.,
2007. és 2008. évi, az informatikai alkalmazás fejlesztésre vonatkozó szolgáltatás teljesítéséből származó
összes forgalmáról (nettó árbevételéről).
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A.4 A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén a részvételre jelentkező
alkalmasságát a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni a részvételi
dokumentáció II. Útmutató fejezetében részletesen meghatározottak szerint, a Kbt. 4. § 3/E pontja
figyelembevételével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre a jelentkező, ha:
B.1 A részvételre jelentkező vagy valamelyik 10 % feletti alvállalkozó valamelyik számláján a pénzintézeti
nyilatkozat szerint 35 napot meghaladó sorban álló tétel volt a nyilatkozat kiállításának dátumát megelőző 1 év
(12 hónap) során.
B.2 A részvételre jelentkező vagy valamelyik 10 % feletti alvállalkozó mérleg szerinti eredménye a jelentkezési
határidőt megelőző 2 lezárt üzleti év (2007. és 2008., eltérő üzleti év esetén az utolsó kettő lezárt üzleti év)
bármelyikében negatív volt.
B.3 A részvételre jelentkező előző 3 éves időszakban (2006., 2007. és 2008.) informatikai alkalmazás fejlesztés
tárgyban végzett szolgáltatás teljesítéséből származó összes forgalma (nettó - áfa nélküli - árbevétele) nem éri
el a nettó 900 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az alábbiakat:
A.1 A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező előző 3 éves időszakban (2006.,
2007. és 2008.) kötött és teljesített, informatikai alkalmazás fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú,
legjelentősebb szerződéseire vonatkozóan a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti módon kiállított referencia
igazolások/referencia nyilatkozat(ok) eredeti, vagy egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
a) szerződő fél (megrendelő) megnevezése, a referenciát adó személy neve és elérhetősége (cím, telefon, e-
mail);
b) a szerződés aláírásának dátuma, a teljesítés ideje (mettől-meddig);
c) a teljesítés tárgya (a szerződéssel, szolgáltatással kapcsolatos mindazon adat és információ megadása,
melyek szükségesek ahhoz, hogy ajánlatkérő a referencia tárgya szerinti informatikai rendszerhez kapcsolódó,
a B.1 pont szerinti műszaki, szakmai feltételeknek - hálózat kiterjedése, felhasználók száma - való megfelelést
vizsgálni tudja),
d) ellenszolgáltatás áfa nélküli összege forintban.
Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia
tárgya (informatikai alkalmazás fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások), akkor a referencia igazolásban/
nyilatkozatban meg kell adni a kért tárgyra (informatikai alkalmazás fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások)
vonatkozó ellenszolgáltatás részösszegét.
(Ha a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint a referenciát a megrendelő igazolja, a megrendelőnek nyilatkozni kell a
szerződés teljesítéséről.).
A.2 A Kbt. 67. § (3) bekezdés b) és d) pontja alapján a részvételre jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó(k)
által a teljesítésbe bevonni kívánt, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettségű, magyar nyelven anyanyelvi
szinten kommunikáló, szakembereinek bemutatása, szakmai önéletrajzuk eredeti példányban vagy egyszerű
másolatban történő csatolásával az alábbiakra kitérve:
— képzettség/végzettség ismertetése,
— nyelvismeret,
— szakmai gyakorlat ismertetése, mely alapján a B.2 pont szerinti, kapcsolódó alkalmassági szempontoknak
való megfelelést ajánlatkérő vizsgálni tudja.
A.3 A Kbt. 67. § (3) bekezdés g) pontja alapján a részvételre jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó(k)
minőségbiztosítási intézkedéseinek igazolása az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási
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rendszer tanúsítványa egyszerű másolatának benyújtásával, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti egyéb,
ezekkel egyenértékű dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, illetőleg a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedések leírására vonatkozó dokumentummal (egyszerű másolatban).
A.4 A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén részvételre jelentkező alkalmasságát
a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni a részvételi dokumentáció II.
Útmutató fejezetében részletesen meghatározottak szerint, a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre a jelentkező, ha:
B.1 A részvételre jelentkező nem rendelkezik az előző 3 éves (2006., 2007. és 2008.) időszakra vonatkozóan
legalább 1 db referencia igazolással (referencia nyilatkozattal), amely:
— minimum nettó - áfa nélküli - 300 000 000 HUF értékben,
— magyarországi közigazgatási szervezetnél végzett,
— informatikai alkalmazás fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások (tesztelés, oktatás, informatikai és igazgatási
rendszertervezés, rendszerintegráció, szállító oldali projektmenedzsment és minőségbiztosítás) tárgyában
kötött olyan szerződés teljesítését igazolja, amelynek eredményeként fejlesztett informatikai rendszer:
— legalább 1 éve megbízhatóan,
— legalább fizikailag egymástól 20 különálló telephelyen, és,
— legalább 1 000 felhasználóval működik.
B.2 A részvételre jelentkező és a 10 % feletti alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek legalább 10 fő,
egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettségű szakemberrel, akik:
— magyar nyelven - mind írásban, mind szóban - anyanyelvi szinten kommunikálnak,
— rendelkeznek minimum 3 éves szakmai gyakorlattal informatikai alkalmazásfejlesztés és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése területén, és,
— részt vettek országos közigazgatási rendszertámogatási, tesztelési, fejlesztési feladatok lebonyolításában.
B.3 A részvételre jelentkező vagy valamelyik 10 % feletti alvállalkozó nem rendelkezik a részvételi jelentkezési
határidő lejártakor a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatási tevékenységre (informatikai rendszer fejlesztése
és bevezetése) vonatkozó érvényes ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer
tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal, illetőleg a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírására vonatkozó dokumentummal.

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?:
Nem.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Gyorsított tárgyalásos.
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben előírt,
1.1.2010.-től működtetendő Központi Szabálysértési Nyilvántartás kialakításához szükséges forrást a kormány
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EKOP forrásból tervezi biztosítani. Az akciótervi nevesítésről szóló kormánydöntés 4.3.2009.-ben született
meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 19.5.2009.-ben küldte meg ajánlatkérő részére az EKOP-2.1.6 számú
- a pályázat és az annak részét képező Megvalósíthatósági Tanulmány összeállításához nélkülözhetetlen
- projekt Útmutatót. Ajánlatkérő mind a pályázat és a Megvalósíthatósági Tanulmány készítését, mind a
projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás részletes tervezését csak a pályázati útmutató
kézhezvételét követően kezdhette meg. Ajánlatkérő a Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzített jogszabályi
háttér elemzésére, a kidolgozott technológiai megoldásokra, valamint a tervezett fejlesztési átfutási idők
és költségek részletezésére építve haladéktalanul megkezdte a projekt megvalósításához szükséges
közbeszerzési dokumentáció készítését. A pályázat részeként a komplex Megvalósíthatósági Tanulmányt
ajánlatkérő 3.7.2009.-ben nyújtotta be a VÁTI (közreműködő szervezet) részére. Ezt követően a 16/2006.
(XII.28) MeHVM-PM rendelet 22. §(1) szerint a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyás céljából megküldte
a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezet véleményét 26.8.2009.-ben kapta meg.
Az újonnan kialakítandó országos rendszer törvényben rögzített 1.1.2010.-ei indulási határideje, valamint a
Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzített műszaki és technológiai feltételek indokolják a Kbt. 136. § (1)
bekezdése szerinti "gyorsított" eljárás lebonyolítását, amely eljárási fajta alkalmazása teszi lehetővé ajánlatkérő
számára a törvényi kötelezettségei teljesítésének biztosítását.
A tárgyalásos közbeszerzési eljárás indoklása:
Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontjára való hivatkozással hirdeti meg jelen közbeszerzési eljárást.
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás olyan tevékenység, amely természetéből fakadóan a
szerződéses feltételek pontos meghatározása csak tárgyalás útján lehetséges.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:
Létszám 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Amennyiben az érvényes jelentkezést
benyújtó alkalmas jelentkezők száma meghaladja a létszámot (5), a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti
rangsorolás módja a részvételi felhívás III.2.3 pont alatt a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolására
előírt és a jelentkezéshez becsatolt igazolások, nyilatkozatok alapján a következő:
A rangsorolás szempontja:
A III.2.3)A.1 pont alapján, a részvételre jelentkezők által benyújtott - a III.2.3)B.1 pont szerinti alkalmassági
követelményeknek megfelelő - Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti módon kiállított, legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó referencia igazolás/nyilatkozat. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés
tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya (informatikai alkalmazás fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások),
akkor az alkalmassági feltétel vizsgálatánál ajánlatkérő a kért tárgyra vonatkozó részösszeget veszi figyelembe.
A rangsorolás módszere: a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó referencia igazolások/nyilatkozatok
sorba rendezése.

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. Bruttó vállalkozói díj. Súlyszám: 40.
2. Folyamatfelmérésre vonatkozó koncepció kidolgozottságának minősége a műszaki leírásban
meghatározottak tükrében. Súlyszám: 6.
3. Igazgatásszervezésre vonatkozó koncepció kidolgozottságának minősége a műszaki leírásban
meghatározottak tükrében. Súlyszám: 12.
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4. Informatikai rendszerrel szembeni általános követelmények:
4.1 Skálázhatóság. Súlyszám: 1.
4.2 Rugalmasság. Súlyszám: 1.
4.3 Robusztusság. Súlyszám: 1.
4.4 Megbízhatóság. Súlyszám: 1.
4.5 Adatvédelem. Súlyszám: 1.
4.6 Authentikáció, jogosultságkezelés. Súlyszám: 6.
5. KSZNY alkalmazással kapcsolatos funkcionális követelmények teljesítése. Súlyszám: 23.
6. Rendszertervezési és fejlesztési tevékenységre vonatkozó koncepció kidolgozottságának minősége a
műszaki leírásban meghatározottak tükrében. Súlyszám: 5.
7. Rendszerfejlesztéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásával összefüggő koncepció
kidolgozottságának minősége a műszaki leírásban meghatározottak tükrében. Súlyszám: 3.

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

75-09-2114.

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: 16.9.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 90 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A részvételre jelentkező a dokumentáció ellenértékét, azaz bruttó 90 000 HUF-
ot, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank
Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás
közlemény rovatában a BMSK Zrt. kéri a 75-09-2114 hivatkozási számot feltüntetni. Az át nem ruházható
dokumentáció - "A" melléklet II. pont alatt megnevezett szervezettől történő - megvásárlása az érvényes
részvétel feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 102. § (5) bekezdésében foglalt
eseteket kivéve - nincs lehetőség.
(A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: VI.3.2.2 pont).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
16.9.2009 - 11:00.

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
25.9.2009.

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.
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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: A
projekt neve: Központi szabálysértési nyilvántartás kialakítása és bevezetése.
A projekt finanszírozása a "2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási
szabályairól" szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 15. § szerint megkötendő támogatási
szerződés alapján történik.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
VI. 3.1 A részvételi jelentkezéshez ajánlatkérő - többek között - az alábbi iratok becsatolását is kéri:
1) Jelentkezői nyilatkozat a részvételi dokumentációban megadott tartalommal a részvételre jelentkező - közös
jelentkezés esetén a jelentkezők mindegyike - cégszerű aláírásával.
2) A részvételre jelentkező Kbt. 105. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, valamint (3) bekezdése szerinti nyilatkozata.
3) Amennyiben a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezet a részvételi jelentkezésben a kizáró okok
fenn nem állásáról nyilatkozik, de azt a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem igazolja, a részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes
cégbíróság vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott,
vagy az utóbbi adatbázisából közjegyző által letöltött cégkivonat egyszerű másolatát.
Ha cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változásbejegyzési kérelem másolatát, valamint a
Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat digitális tértivevényének másolatát az
átvétel visszaigazolásáról és tanúsításáról is csatolni kell a jelentkezéshez.
4) A részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási
címpéldányának egyszerű másolata.
Amennyiben a részvételre jelentkezést a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni
kell a jelentkezéshez.
5) Több jelentkező közösen is nyújthat be részvételre jelentkezést (konzorcium). 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.
6) A részvételre jelentkező, továbbá a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézeteknél vezet számlát. Valamennyi
pénzintézettől csatolni kell a részvételi jelentkezéshez a II.2.2)A.1 pont szerinti pénzintézeti nyilatkozatot.
7) Részvételre jelentkező Kbt. 106. § szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy jelentkező mely információk -
üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg.
VI. 3.2 Egyéb információk:
1) A hiányok és hiányosságok pótlását ajánlatkérő a Kbt. 112. § alapján biztosítja. A nyertes ajánlattevő által,
a kizáró okok fenn nem állásának igazolására az eredményhirdetést követően hiányosan benyújtott igazolások
esetében hiánypótlás nem biztosítható.
2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
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A részvételi felhíváshoz ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít, amely beszerezhető jelen hirdetmény
közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:00 - 13:00 óráig (helyi idő szerint), illetve a jelentkezési
határidő lejártának napján: 8:00 - 11:00 óráig (helyi idő szerint).
A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében átvehető személyesen az "A" melléklet II.
pontjában meghatározott címen vagy a Kbt. 102. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
A részvételi dokumentáció - "A" melléklet II) pontja alatt megnevezett szervezettől történő - megvásárlása
az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 102. § (5)
bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség.
3) A részvételi jelentkezések bontásának időpontja, helyszíne:
Időpont: 16.9.2009 (11:00) szerda.
Helyszín: BMSK Zrt., MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza irodaház,
bejárat a Dózsa Gy. út felől), földszint 10. számú tárgyaló.
4) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések felbontására a Kbt. 110. § (2) bekezdésében nevesített személyeken
kívül mást nem hív meg.
5) A jelentkezések bontásán csak azok a jelentkezések kerülnek felbontásra, amelyek zárt csomagolásban, a
jelentkezési határidő lejártáig, a MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza
irodaház), földszint 07. szoba címre beérkeztek. A jelentkezések felbontását a jelentkezési határidő lejártának
időpontjában kezdi meg az ajánlatkérő.
6) A részvételi jelentkezés benyújtásának módja:
A részvételi jelentkezést a részvételi dokumentációban részletesen meghatározott tartalmi és formai
szempontoknak megfelelően írásban (papíron), tartalomjegyzékkel, az információt hordozó oldalak folyamatos
oldalszámozásával, szignatúrával ellátva, roncsolásmentesen nem bontható kivitelben (egybefűzött vagy
egybekötött formában), 6 példányban (1 eredeti és 5 másolat) személyesen vagy postai úton kell benyújtani
a részvételi határidő lejártáig, a jelen felhívás ’A’ melléklet III. pont szerinti címre, egyértelműen megjelölve az
„eredeti” és a "másolat" példányokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az
irányadó. A postai úton benyújtott jelentkezések részvételi határidőre történő beérkezéséért, illetve a részvételi
jelentkezés elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata a jelentkezőt terheli.
Amennyiben a jelentkező úgy dönt, hogy részvételi jelentkezését nem személyesen juttatja el az ’A’ melléklet III.
pont szerinti címre, ajánlatkérő javasolja futárszolgálat igénybevételét.
7) A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja, helyszíne:
Időpont: 25.9.2009 (11:00) péntek.
Helyszín: BMSK Zrt., MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza irodaház),
földszint 10. számú tárgyaló.
8) Az ajánlati felhívást tartalmazó dokumentáció megküldésének napja: a részvételi szakasz
eredményhirdetésének napja.
9) Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a szerződés teljesítésére való alkalmassá
minősítéshez a részvételre jelentkezők - a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági
követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek, továbbá a 4. § 3/E pontban meghatározottak
figyelembe vételével más szervezet erőforrására is támaszkodhatnak.
10) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét a Kbt. 70. § (4) bekezdésében és a Kbt. 130. § (7)
bekezdésében foglaltakra.
11) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, továbbá a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékelése:
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Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-100 pont.
Az értékelés módszere:
Az 1. részszempont esetében: a legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontot (100) kapja, a többi ajánlat ehhez
képest arányosan kevesebbet.
A 2., 3., 5., 6. és 7. részszempont valamint a 4. részszempont alszempontjai esetében: a bíráló bizottság
elnöke és tagjai külön - külön, szöveges indokolással, 1-5-ig terjedő osztályzattal egyenként minősítik az
egyes ajánlatokat. A minősítés alapja a részszempontokhoz tartozó koncepciók műszaki ajánlat szerinti
kidolgozottsága, részletezettsége. Az odaítélt osztályzatok ajánlatonként összesítésre, majd összehasonlításra
kerülnek, a legmagasabb osztályzati összeget elért ajánlat kapja a legmagasabb (100) pontot, a többi ajánlat
ehhez képest arányosan kevesebbet.
Az elért pontszámok és a részszempontokhoz, illetve alszempontokhoz tartozó súlyszámok szorzatainak
összege eredményezi az összesen súlyozott pontszámot.
12) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
felvételt nyert jelentkezőknek a Kbt. 13.§ (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolnia kell
alkalmasságát (részvételi felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjai) 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.
13) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 48. § (3) alapján
indítja. A projekt, melynek keretén belül jelen közbeszerzés tárgyát képező fejlesztési feladat megvalósul, uniós
forrásból kerül finanszírozásra. Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (4) bekezdés alkalmazásának jogát fenntartja.
14) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésekor megjelöli a legkedvezőbb
ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén ez utóbbival köt szerződést.
15) 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 Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. Tel.  +36 13367776. Fax  +36
13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §-ban
meghatározott határidőn belül.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. Tel.  +36 13367776. Fax  +36
13367778.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.9.2009.


