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KÉ-0961/2010 - Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása

 

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

  

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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

 

   

Építési beruházás [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés [ ]

Szolgáltatás [x]

Építési koncesszió [ ]

Szolgáltatási
koncesszió [ ]  
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: 
MNV Zrt.

Postai cím: 
Pozsonyi út 56.

Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
MNV Zrt., Tulajdonosi és Vezetői Ellenőrzési Igazgatóság 
Címzett: 
MNV Zrt.

Telefon: 
237-4400

E-mail: 
papperika@mnvzrt.hu; SalankiCsilla@mnvzrt.hu; KallaiOrsolya@mnvzrt.hu

Fax: 
237-4110

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.mnvzrt.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
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Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 [x] Azonos 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 [x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés

[ ] Egészségügy  
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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? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
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Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása.

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 b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 27

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Magyarország

NUTS-kód HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [x]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [x]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma 5

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 12
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A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):

50000000

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

1-4M Ft, 25-30 szerződés ellenőrzési tárgyanként

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy79212200-5   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

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)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

1. Átfogó tulajdonosi ellenőrzés 20 db/év 
2. Témaellenőrzés: 5 db/év 
3. Célellenőrzés 5 db/év

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

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)
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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: 12 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés (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, hibás teljesítési és meghiúsulás esetére kikötött kötbér

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

Az ellenszolgáltatás utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján átutalással kerül
kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések figyelembe vételével. 
Az ajánlatkérő egyebekben felhívja a figyelmet arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ának értelmében, a Kbt. szerinti szerződések alapján történő, a havonta nettó módon
számított 200.000,- forintot meghaladó kifizetéseknél az ajánlatkérő, mint kifizetést teljesítő a
teljesítésért abban az esetben fizethet, ha 
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a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást vagy 
b) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény, de a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról, valamint a képviseleti
jogról rendelkező megállapodást tartalmazó dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz
csatolni kell.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ]
nem [x] 
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:

Ajánlatkérő tárgyi eljárásában a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban,
valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. 
Az ajánlathoz a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolandó az ajánlattevő (közös
ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (a felhívásban továbbiakban: 10 % feletti alvállalkozó), valamint az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozata a fentiekben megjelölt kizáró okok fenn nem
állásáról, illetőleg az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 10% feletti alvállalkozó, valamint az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet jogosult az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állását
igazolni. 
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint. 
Ha az ajánlatban ezt nem igazolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül az
ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 10% feletti alvállalkozója, valamint az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdés szerint köteles
igazolni a kizáró okok fenn nem állását 
A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
esetében az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni az ajánlatában a kizáró okok
fenn nem állásáról. 

Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a kizáró okok hiányának igazolásaként
– a Kbt. 60. § (1) bekezdés azon pontjainak, amelyek fenn nem állása az illetékes cégbíróság
nyilvántartásának kivonatával igazolható, valamint a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja igazolásra
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benyújtott igazolások kivételével (amelyeknek az ajánlattételi határidő lejártától legfeljebb 30 nappal
nem régebbieknek kell lennie) Az ajánlatkérő eredeti, vagy hiteles másolatban benyújtott
nyilatkozatokat és igazolásokat fogad el.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag), és a
10% feletti alvállalkozó nyilatkozata az előző három
évi (2007.,2008., 2009.), forgalmáról (nettó árbevétel) 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése
alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik,
az alkalmassági Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az erőforrás nyilatkozata az előző három évi
(2007.,2008., 2009.), forgalmáról (nettó árbevétel) 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése
alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik,
az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja
alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) c)
pontja szerinti körülmény, kivéve ha az ajánlattevő és
az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) a 10% feletti
alvállalkozóval együttesen rendelkezzen az
elmúlt három évben (2007., 2008., 2009.)
évenként legalább 50 millió forint forgalommal
(nettó árbevétel)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az ajánlattevő,
mind a 10% feletti alvállalkozóra vonatkozóan az
alábbi dokumentumokat: 

1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a 10%
feletti alvállalkozó által a jelen ajánlattételi határidő
lejártának napját megelőző 3 éven belül végzett

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a 10%
feletti alvállalkozó együttesen rendelkezzen: 

1. Az ajánlattételi határidő lejártának napját
megelőző 3 éven belül teljesített és befejezett,
összesen legalább 3, a 193/2003. Korm.
rendelet előírásai szerint belső ellenőrzési vagy
az Állami Számvevőszék megbízása alapján
végzett külső ellenőrzési – 1989. évi XXXVIII.
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legjelentősebb, befejezett szolgáltatásainak
ismertetését a Kbt.68. § (1) bekezdése szerint kiállított
referenciaigazolásokkal alátámasztva. A
referencianyilatkozatokban /igazolásokban a Kbt. 67. §
(3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl meg kell adni
a szerződést kötő másik fél elérhetőségeit és a
referenciával kapcsolatosan információt adó személy
nevét, beosztását, telefonszámát. Meg kell jelölni, hogy
melyik referencia vonatkozik központi költségvetési
szerveknél vagy önkormányzatoknál belső ellenőrzési
feladatok vagy az Állami Számvevőszék által
megbízással végzett külső ellenőrzési feladat
elvégzésére. 

2. A szakember bemutatása során csatolandó: 
a) szakmai önéletrajz eredeti példánya, a szakember
saját kezű aláírásával, 
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozat eredeti példánya (amelyben a szakértő
nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartam alatt
rendelkezésre áll) 
c) a szakemberek végzettségét (egyetem, főiskola)
illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló
dokumentum egyszerű másolata 
d) mérlegképes könyvelői képzettség esetén a
Pénzügyminisztériumnál történő regisztrációt igazoló
dokumentum egyszerű másolata, okleveles
könyvvizsgáló esetén pedig a Könyvvizsgálói Kamarai
tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata. 

e) szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell
bemutatni. 

3. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3)
bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodik, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés
igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának
eredeti vagy hiteles másolati példánya.

tv. és az ÁSZ SZMSZ alapján- tevékenység
(szerződésszerű) elvégzését igazoló
referenciával, 
- Amelyek közül legalább az egyik értéke elérte
a nettó 3 millió forintot, 
- Amely közül az egyik központi költségvetési
szerv vagy önkormányzat gazdálkodásának
átfogó ellenőrzésére vonatkozott. 
2. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe kívánt
alvállalkozónak együttesen rendelkezniük kell
az alábbi szakemberekkel: 
Legalább 5 fő az alábbi végzettségek közül
valamelyikkel rendelkező szakember 
- Akik szakirányú felsőfokú iskolai
végzettséggel (jogi, közgazdasági, vagy
államigazgatási, műszaki) vagy 
- Más felsőfokú végzettség esetén a következő
képesítések valamelyikével rendelkeznek: 
a) okleveles pénzügyi revizor, 
b) pénzügyi-számviteli szakellenőri 
c) okleveles könyvvizsgálói 
d) költségvetési ellenőri 
e) mérlegképes könyvelői, illetve azzal
egyenértékű képesítés, 
f) Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének
okleveles belső ellenőri képesítése (CIA) 
g) Közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési
szakértő 
- Akik egyenként legalább 3 év szakmai
tapasztalattal rendelkeznek. 
- Az 5 fő közül legalább 2 fő rendelkezzen
felsőfokú gazdasági szakirányú végzettséggel 
- Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen jogi
szakvizsgával. 
- Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen a
Magyar Mérnöki Kamaránál műszaki ellenőri
jogosultsággal, az alábbi területeken: 
építés, épületgépészet 
- Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen
felsőfokú informatikai végzettséggel. 

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy
egy szakértő csak egy pozícióra ajánlható meg. 
4. A műszaki-szakmai alkalmasság
minimumkövetelményeinek az ajánlattevő, a
közös ajánlattevő, illetve a 10% feletti
alvállalkozó együttesen is megfelelhet.
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III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen
[x] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

- A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény 
- A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.
Törvény 
- A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.4.) IM rendelet 
- 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, 67/2007. (IV.11.)
Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) KOrm. rendelet
módosításáról

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

   

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli [x]  

Tárgyalásos [ ]  
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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 [x]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]

[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

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)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

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)
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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: 2010/04/01 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30000 Pénznem: huf

A fizetés feltételei és módja:

Átutalással az MNV Zrt-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034303 számú
számlájára 30 000 Ft +25 % ÁFA összegnek - " Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához
külső kapacitás bevonása " megjelöléssel.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2010/04/01 (év/hó/nap) Időpont: 13:00

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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/04/01 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
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Helyszín : 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B épület félemelet 023 tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek

 

V. szakasz: kiegészítő információk

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. április 16.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. május 6.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben)

igen [ ] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)

A dokumentáció megvásárolható a befizetését igazoló banki bizonylat eredeti példányának bemutatása
ellenében, illetve az ellenérték személyesen történő kifizetését követően az ajánlatkérő székhelyén,
előzetesen egyeztetett időpontban, munkanapokon 09:00-14:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 09:00-13:00-ig. A befizetési okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A dokumentáció
átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az
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ajánlatkérő részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla-
kiállítási címét) és postai megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő postai küldeményként a
dokumentációt megküldheti), a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és faxszámát, e-mail címét.
A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a Kbt. 54. § (6) bekezdésben foglaltakat kivéve
nincs lehetőség. A dokumentáció megvásárlása és annak átvétele az érvényes jelentkezés feltétele.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy példány megvásárlása.Az ajánlatkérő – az ajánlattevők írásbeli
megkeresése esetén – a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az
ajánlattevő által megadott címre

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:

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:

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 [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag) a 10% feletti
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében a cégjegyzésre jogosultak aláírási
címpéldányainak/aláírás minta másolati példányát az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint. 
Az Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjaira. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdéséről, a dokumentációban meghatározottaknak
megfelelően. 
Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (1) bekezdés alapján a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. 
Ajánlatkérő tájékoztatja a potenciális ajánlattevőket, hogy a feladatleírás mellékletét képező
Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat az ajánlatkérőtől elektronikusan érhető el az alábbi webcímen: 
http://www.mnvzrt.hu/data/cms406324/Tulajdonosi_Ellenorzesi_Szabalyzat_2009.pdf 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket határozott meg. 
Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történik. 
Ajánlattevőnek a feladatleírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feladatok teljes körű
ellátásra kell ajánlatot tennie, nettó Ft + ÁFA (nettó vállalkozói díj) értékben, amely a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint kerül értékelésre. 
Ajánlatkérő a munkatapasztalatot a diploma megszerzésétől számítja. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2010-es évre vonatkozó tulajdonosi ellenőrzési
tervben foglalt ellenőrzések listája még nem ismert, azt ajánlatkérő – összhangban a Tulajdonosi
Ellenőrzési Szabályzattal – legkésőbb 2010. február 15-ig készíti el. Ajánlatkérő a tulajdonosi
ellenőrzési tervben foglaltak ellenőrzésére és esetleges soron kívüli ellenőrzések elvégzésére fogja
felkérni a nyertes vállalkozót. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nem feltétlenül kerül sor az összes
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tulajdonosi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés megrendelésére. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 70. § (4) bekezdése alapján ugyanabban a közbeszerzési
eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő)
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és
erőforrást nyújtó szervezeteként. 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összeférhetetlennek
tekinti azon szakembereket, akik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –nél az ajánlattételi határidő
lejártakor, vagy azt követően munkajogi jogviszonyban állnak. Az ajánlathoz csatolni kell a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek nyilatkozatát a személyekkel szemben érvényesíteni kívánt
összeférhetetlenség fenn nem állásáról. 
Ajánlattevőnek és a bevonni kívánt szakértőnek nyilatkozniuk kell arról, hogy amennyiben szükséges a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvényben előírt biztonsági feltételeknek
megfelelést tisztázó „B” típusú ellenőrzésnek aláveti magát. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel a beszerzés típusára, az ajánlattevőket,
alvállalkozókat, erőforrást nyújtó szervezetet és a szakértőket titoktartási kötelezettség terheli. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét amennyiben a nyertes ajánlattevő (a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet) az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nem igazolja, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatály alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatokat tett, az ajánlata a Kbt. 88.
§ (1) bekezdésének i) pontja alapján érvénytelen. 

Kérjük, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlatában az ajánlattevőre, a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az egyes kizáró okokra vonatkozóan az
ajánlatában a szükséges igazolásokat önkéntesen csatolja, vagy az ajánlattevő az igazolások utólagos
csatolására vonatkozó előírást kívánja érvényesíteni.

 

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/09 (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:
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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): 

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:
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Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

   

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ------------
----------

 



2021. 09. 28. 10:22 Nyomtatás

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/gazdalkodas/kozbeszerzes/kozbeszerzesi_hirdetmenyek/KE-0961-2010.html 19/19

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


