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AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 
Építési beruházás [ ]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés [ ]

Szolgáltatás [x]

Építési koncesszió [ ]

Szolgáltatási koncesszió [ ]  

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi Önkormányzat

Postai cím:
Erzsébet tér 4.

Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1051

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Illés István; Palkó Júlia
Címzett:
Illés István; Palkó Júlia

Telefon:
06-1-317-32-11, 06-1-872-74-73

E-mail:
illes.istvan@belvaros-lipotvaros.hu; palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu

Fax:
06-1-317-32-11

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 
További információk a következı címen szerezhetık be:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet



 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA

Központi szintő [ ] Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ]

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy  

 
 
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok 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]

[ ] Repülıtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötıi tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 
I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
 

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés

Vonulószolgálat az V. kerületben 2009.

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei)
tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek
megfelelıen

 
[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 23

(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

Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi
Önkormányzat (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) és
annak közigazgatási területe

NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul

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

Keretmegállapodás megkötése [ ]



II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ]

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Megbízási szerzıdés Budapest, V. kerület Belváros-Lipótváros területén Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete irányításával távfelügyeleti
szolgáltatáshoz kapcsolódó diszpécserszolgálati és vonulószolgálati és biztonságtechnikai feladatok ellátására

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fı szószedet  Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 79710000-4   

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl 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) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

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

A távfelügyeleti szolgáltatás keretében, a diszpécserszolgálati valamint a vonulószolgálati feladatok ellátása az alábbi körben:

1./ 1 fı diszpécser napi 24 órában: A közterület-felügyelet riasztási rendszerének mőködtetése, a számítógépes infrastruktúra kezelése, a riasztási jelzések
többszintő naplózása, telefonos és rádió távbeszélıs kapcsolattartás a kerületırséggel, közterület-felügyelıkkel, a rendırséggel és az önkormányzat illetékes
vezetıivel. Intézkedés a riasztások visszaigazolására, a riasztás indokoltságának ellenırzésére, a kivonuló biztonsági személyzet értesítése; A bejelentı
adatainak regisztrálása, illetékes hatóságok értesítése, jelentéstétel. A távfelügyeleti okmányok napi szintő vezetése, intézkedés a technikai eszközök
hibabejelentésére, karbantartására. A távfelügyeleti kameraképek és szoftverek mőködésének folyamatos figyelése, monitoring módszerrel.

2./ Vonulószolgálati szakemberek (2 fı, napi 24 órában)
A diszpécser jelzésének ellenırzésére kivonulás a riasztási helyre, a bejelentés ellenırzése. A hatályos jogszabályok és szerzıdések rendelkezéseinek
megfelelıen intézkedés, a bőncselekményt illetıleg a szabálysértı cselekményt elkövetık visszatartása a rendırség megérkezéséig. A rendırséggel
együttmőködés, szükség esetén más hatóságok és szolgálatok (tőzoltóság, mentık, stb.) haladéktalan értesítése. Intézkedés életmentésre, vagyonmegóvásra, a
jogsértı vagy közbiztonságot veszélyeztetı állapot megszüntetésére az illetékes szervek részére történı segítségnyújtással. A részükre rendelt okmányok napi
szintő vezetése, jelentéstételi kötelezettség a távfelügyeleti szabályzatban foglaltaknak megfelelıen, a hatályos és vonatkozó jogszabályok alapján.
Együttmőködés a kerületırökkel, a közterület-felügyelıkkel valamint a közterület-felügyelet más szolgálati ágaiban szolgálatot teljesítı szakemberekkel.

Egyedi esetben az Ajánlattevı akciócsoportjából plusz fıket is igénybe venne ajánlatkérı.

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 szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések
tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

 

 

 

 

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az idıtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK



III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi, hibás teljesítési kötbér az ajánlati dokumentációban és a szerzıdésben meghatározottak szerint.

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

Ajánlatkérı elıleget nem fizet és elıleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérı a szerzıdésben rögzített tartalom teljesítését követıen, az igazolt teljesítés
alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevı általi teljesítést, és az ajánlatkérı által ennek elismeréseként kiállított
teljesítésigazolás kézhezvételét követıen, havonta kiállított számla ellenében átutalással történik, figyelembe véve a Kbt. 305.§ (3) bekezdés vonatkozó
elıírásait.

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

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

A személy-, és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)  Az ajánlattevı  személyes  helyzetére  vonatkozó  adatok  (kizáró  okok),  ideértve  a  szakmai  és  cégnyilvántartásokba  történı  bejegyzésre
vonatkozó elıírásokat is

Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, illetıleg erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.

Az ajánlatkérı kizárja az eljárásból azt az ajánlattevıt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy
erıforrást nyújtó szervezetet, akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Az ajánlattevınek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
249. § (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés pontjaiban, a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóinak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:

P.1.) Valamennyi számlavezetı pénzügyi intézménynek az ajánlattételi
határidı napját megelızı 60 napnál nem régebbi keltezéső nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy:
- mióta vezeti bankszámláját,
- bankszámla számok megjelölése,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- hitel és fizetıképessége,
továbbá, hogy volt-e számláján sorban állás az igazolás kiállítását megelızı
egy évben. (Kbt. 66.§ (1) bek. a.) pont).

vagy

a felelısségbiztosítási kötvény eredeti vagy hitelesített másolata;

P.2.) A számviteli jogszabályoknak megfelelı éves beszámoló eredeti vagy
hiteles másolata az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan (2006.,
2007., 2008.) (Kbt. 66.§ (1) bek. b) pont), feltéve, hogy a kérelmezınek
beszámolási kötelezettsége áll fenn. Egyéni vállalkozó esetén az APEH által
érkeztetett adóbevallását.

P.3.) Nyilatkozat az elmúlt 3 év (2006, 2007, 2008) közbeszerzés tárgyának
nettó forgalmáról (közterület-felügyelettel kapcsolatos járır-, és diszpécser
szolgáltatás) (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén bármely tag, vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó (külön-külön),
P.1. ha banki igazolás alapján:
- bármely bankszámláján sorban állás volt az igazolás kiállítását megelızı egy
évben,
- fizetési kötelezettségeinek nem tesz pontosan eleget,
- nem hitel- vagy fizetıképes.
vagy
ajánlattevı nem rendelkezik felelısségbiztosítási kötvénnyel, melynek
kárfedezeti összege a teljes tevékenységre kiterjedıen 50 millió Ft/év.

P. 2.) Alkalmatlan esetén az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén bármely
tag), vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó (külön-külön):
- a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerint az elmúlt három
lezárt üzleti évben (2006., 2007., 2008.) mőködése veszteséges volt (mérleg
szerinti eredménye negatív) és
- ha a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást
követı három teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára
kötelezıen elıírt jegyzett tıkének megfelelı összegő saját tıkével.

Egyéni vállalkozó esetén, ha a 2006., 2007. és 2008. évi adóbevallás szerint a
vállalkozási tevékenysége veszteséges
P.3.) Alkalmatlan azt ajánlattevı, (közös ajánlattétel esetén bármely tag),
vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó (együttesen), erre vonatkozó nyilatkozataik alapján az
utolsó három évre vonatkozóan (2006., 2007., 2008.) a közbeszerzés tárgya
szerinti (közterület-felügyelettel kapcsolatos járır-, és diszpécser szolgáltatás)
átlagos éves nettó forgalmuk évente nem éri el a bruttó vállalási árnak
megfelelı összeget

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

Az ajánlattevı, illetve a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén bármely tag), vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt



10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának az
alábbiak szerint kell igazolnia, hogy nem állnak fenn alkalmasságot kizáró
tényezık:
M.1. az elızı 3 év (2006, 2007, 2008) legjelentısebb szolgáltatásainak
(járır-, és diszpécser szolgáltatás) ismertetése a Kbt. 68.§ (1) bekezdése
szerint (a teljesítés tárgya, ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a
szerzıdést kötı másik fél megnevezésével, kapcsolattartási pontok
feltüntetésével),

M. 2. Ajánlattevınek illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek
illetıleg vezetıknek a megnevezését, képzettségük ismertetésével, akiket a
teljesítésbe be kíván vonni. Csatolni kell a képzettséget igazoló okirat illetve
a szakmai önéletrajz és a nyelvtudást igazoló okirat eredeti vagy hiteles
másolati példányát.

M.3. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés e) pontja alapján az ajánlattevı és a 10%
feletti alvállalkozó(k) teljesítéséhez rendelkezésre álló – a teljesítés során
használni kívánt – eszközeinek, berendezéseinek, illetıleg mőszaki
felszereltségének bemutatása és a felszereltség meglétének igazolása, az
alábbiak szerint: a géppark tulajdonának saját tulajdonú gépek esetén: a
gépek felsorolása könyvvizsgálói záradékkal; bérelt gépek esetén: a bérleti
szerzıdés hiteles másolati példánya

alvállalkozó (együttesen):
M.1. Az ismertetett szolgáltatások alapján az elızı 3 évben (2006; 2007;
2008) nem rendelkezik legalább évente legalább 1 darab, szerzıdés alapján
teljesített, a jelen beszerzés tárgyával azonos (járır-, és diszpécser
szolgáltatás) referenciával a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazolva.
M. 2. Amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fı szakirányú felsıfokú
végzettséggel bíró személlyel, aki legalább rendelkezik min. 5 éves,
rendvédelmi szerveknél szerzett vezetıi gyakorlattal-, továbbá nem
rendelkezik legalább 3 fı személy-, és vagyonıri szakirányú képzettséggel-,
és 3 éves gyakorlattal bíró szakemberrel, és a 3 fıbıl legalább egy
rendelkezik alapfokú angol, német vagy francia nyelvismerettel.

M. 3. Ha az ajánlattevı nem rendelkezik legalább
- 2 db szolgálati középkategóriájú gépjármővel;
- min. 3 db 16 csatornás, 8 frekvencián mőködı jeladós rádió adóvevıvel;
- min. 3 db robogóval;
- min. 3db elıfizetéses mobiltelefonnal

III.2.4) Fenntartott szerzıdések

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

 

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

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE 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 történı hivatkozás:

A személyi-, és vagyonvédelemrıl, valamint a magánnyomozói tevékenységrıl szóló 2005. CXXXIII. törvény

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

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

Tárgyalás nélküli [ ]  

Tárgyalásos [x]  

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli [ ]  

Tárgyalásos [ ]  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

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

 Részszempont Súlyszám

1. Bruttó ár (Ft/fı/óra) 60

2. Hibás teljesítés miatt fizetendı kötbér mértéke %ban kifejezve 20

3. Ha további létszám szükséges a feladatellátáshoz egyedi esetben az ajánlattevı akciócsoportjából igénybe vett személyek költsége (Ft/fı/óra) 20

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

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK



IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

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

Igen válasz esetén

Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/07/21 (év/hó/nap ) Idıpont: 10.00 óra

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

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

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/07/21 (év/hó/nap) Idıpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/07/21 (év/hó/nap) Idıpont: 10.00 óra

Helyszín : Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (1051 Budapest Erzsébet tér 4.)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Kbt. 80.§ (2) szerint

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) A SZERZİDÉS 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 idıpontja:

2009. július 30. 10 óra

V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:

2009. augusztus 7. 10 óra

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás
tárgyalás nélküli)

Az elsı tárgyalás idıpontja: 2009. július 28. 10 óra
Az elsı tárgyalás helyszíne: Ajánlatkérı székhelyén földszinti tárgyalóban
Ajánlatkérı egy vagy szükség esetén kétfordulós tárgyalást tart a szerzıdéses
Feltételekrıl, bírálati részszempontokról.

A szóbeli tárgyalás minden ajánlattevı egyidejő részvételével kerül megtartásra és
ezt követıen a végsı ajánlat megtétele írásban történik.



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

igen [x] nem [ ]

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

A dokumentációt Ajánlatkérı a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján elektronikusan bocsátja ajánlattevık rendelkezésére illetve a dokumentáció személyesen
átvehetı munkanapokon 9-12 óráig (az ajánlattételi határidı lejártának napján 10.00 óráig) illetıleg postai úton is megigényelhetı és kérhetı postai úton
történı megküldése, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre.
Átvétel helye:
Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala III. em. 312. szoba

V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:

1-10 között

V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

1. és 3. részszempont esetén a fordított arányosítás, míg a 2. szempont esetén
az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az Ajánlatkérı.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét
képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdésére vonatkozóan.
2) Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83.§- ban foglaltak szerint biztosítja.
3) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelmények alapján kell benyújtani.
4) Az ajánlatnak mind az ajánlattevıre mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan
tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- ajánlattételi határidıt megelızı 45 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cég képviseletének, bankszámlaszámának igazolására,.
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselı aláírási címpéldányának másolatát. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult által
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra a meghatalmazáshoz csatolni kell meghatalmazott aláírás mintáját is.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelı együttmőködési megállapodást, amelyben a vezetı céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevıknek együttes és egyetemleges felelısséget kell vállalni a szerzıdés teljesítésére.
6) Az ajánlattevınek és a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégkivonatban felsoroltakon
kívül más banknál nem vezet bankszámlát.
7) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
8) Ajánlattevı az ajánlatához köteles becsatolni a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 30 napnál nem régebbi igazolását a cég
tagságára vonatkozóan, valamint, hogy a cég ellen van-e folyamatban etikai eljárás. Személy-és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 2007.,
2008. 2009. évre vonatkozó tagsági igazolvány másolata. Fenti igazolások az ajánlat érvényességi feltételei.
9.)Ajánlatkérı a Kbt. 251. §(4) bek. alkalmazza és a kiegészítı tájékoztatást is elektronikus úton nyújtja.

 
 
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/06/29 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL):

 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ

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:

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 SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------
 
 


