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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
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának
Polgármesteri
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport
Címzett: Palkó Júlia
Telefon: 1/872-7473
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: 1/872-76-26
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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



xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
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? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Portaszolgálat és beléptető biztonsági rendszer működtetése a Polgármesteri
Hivatalban
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
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 23
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Határozatlan időre kötött vállalkozási szerződés Budapest, V. kerület
Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának portaszolgálatának
és a beléptető biztonságtechnikai rendszerének működtetésére vonatkozóan
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További
tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
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)? nem



II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1 fő recepciós (portaszolgálatos)napi 12 órában, valamint 1 fő biztonsági őr
24 órában látja el a szolgálatot védendő objektum: Polgármesteri Hivatal:
Foglalkoztatott őrlétszám: vagyonvédelmi őrszolgálat: 1 fő
Recepciós: 1 fő
Portaszolgálat: Hétfő-Csütörtök: 7.00-18.00 (11 óra)
Péntek: 7.00-14.00 (7 óra)
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
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)
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: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/12/01 (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)
Vállalkozó köteles kötbért fizetni hibás teljesítés illetve meghiúsulás esetén a
szerződéstervezet szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő csak az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj
megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követő 30 napon belül, havonta
kiállított számla ellenében banki átutalással történik, figyelembe véve a Kbt. 305. §
(3) bekezdés vonatkozó előírásait.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem 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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó illetőleg erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrás szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrás
szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást 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 valamint a 61. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója számláját vezető összes (a cégkivonattal megegyezően)
pénzügyi intézménynek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem
régebbi nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti a bankszámláját az elmúlt két évben
volt-e bármelyik számláján sorban állás vagy
- a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát.
P/2 Az elmúlt 3 évre (2006-2008) vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő
beszámolójának mérleg és eredménykimutatás része egyszerű másolatban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója (külön-külön megfelelés) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
P/1. az elmúlt 3 évben (2006;2007;2008) sorban állás volt bármelyik számláján vagy
nem rendelkezik a beszerzés tárgyához igazodó érvényes, minimum 2 millió Ft/kár
és/vagy 10 millió Ft/év alapösszegű teljeskörű szakmai felelősségbiztosítással
P/2 mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év bármelyikében (2006-2008) negatív
volt és a saját tőke összege nem haladja meg a jegyzett tőke összegét.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan:
M/1. A Kbt. 67. § (3) bekezdése a) pontja alapján az elmúlt 3 év beszerzés tárgya
szerinti ügyfélforgalmat lebonyolító közintézményben végzett szolgáltatásainak
(portaszolgálat és beléptető biztonsági rendszer működtetése) ismertetése
referencialista, továbbá a referencia igazolása (a Kbt. 68. § (1) bekezdésében
meghatározott módon) az alábbi tartalommal: szolgáltatás tárgya, teljesítés ideje,
szerződést kötő másik fél, ellenszolgáltatás összege) oly módon meghatározva,
hogy abból az alkalmassági feltétel minden elemének való megfelelés kiolvasható
legyen,
M/2 A Kbt. 67. § (3) b) pontja alapján ajánlattevő vezető tisztségviselői
végzettségének, képzettségének ismertetésével, akik a szerződés teljesítéséért
felelősek, szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat becsatolása
szükséges



M.3. ) A Kbt. 67.§. (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek tekintetében az ajánlattevőnek illetve a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak ajánlatához csatolnia kell azoknak
a szakembereknek illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük
ismertetésével, a minőségellenőrzésért felelős bemutatásával is, akiket a teljesítésbe
be kíván vonni. Csatolni kell a képzettséget (OKJ) , szakirányú végezttséget,
szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolati példányát, aláírt szakmai önéletrajzot,
melyből a gyakorlat és az idegen nyelv tudás is kiolvasható.
M/4. Kbt. 67. § (3) bekezdés i) pontja szerint az MSZ EN ISO 9001:2001-es
minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), elismert
minőségtanúsító intézmény által kiállított tanúsítványt, vagy a Kbt 68. § (4) bekezdés
szerinti ezekkel egyenértékű dokumentumokat.
M/5 és M/6. A Kbt. 67.§ (3) e) alapján a formaruházat fényképének becsatolásával
illetve a diszpécserközpont műszaki leírásával, működésének bemutatásával
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. az előző 3 évben évenként külön-külön (2006; 2007; 2008) nem rendelkezik
legalább egy, ügyfélforgalmat lebonyolító közhasználatú épületben éves szinten
nettó 12 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó, a jelen beszerzés tárgyával azonos
(porta-, és beléptető biztonsági rendszer működtetése) tárgyú referenciával, mely
legalább 3 év folyamatos teljesítésről szól.
M/2 ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő olyan szakirányú (biztonsági szolgálatra vagy vagyonvédelemre
jogosító) felsőfokú végzettséggel bíró, a teljesítésért felelős személlyel, aki
rendelkezik fegyveres rendvédelmi szervnél szerzett min. 5 éves vezetői
gyakorlattal, illetve 5 éves szakmai gyakorlattal.
M.3) ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 3 fő, legalább középfokú végzettségű, legalább 2 éves ügyfélforgalmat
lebonyolító közhasználatú épületben szerzett recepciós gyakorlattal és legalább egy
idegen-nyelv (angol vagy német) társalgási szintű ismeretével bíró szakemberrel,
- továbbá legalább 3 fő a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi
és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló jogszabály szerint meghatározott
biztonsági őr képzettséggel (FEOR 5365) és legalább 2 éves ilyen területen
szerzett szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel, aki a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamaránál tagsággal rendelkezik
- a minőségirányításért felelős vezetővel, aki felsőfokú végzettségű és szakirányú
(minőségbiztosítási) képzettségű
M/4. nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2001
szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás érdekében
tett (Kbt. 68. § (4) egyenértékű intézkedéssel.
M/5.nem rendelkezik egységes téli és nyári formaöltözékkel a teljesítésbe
bevonandó szakemberek tekintetében
M/6. nem rendelkezik 24 órás diszpécserközponttal, melynek keretében biztosítani
tudja az feladat ellátás folyamatosságát
III.2.4) Fenntartott szerződések



A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
x
Tárgyalásos
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár bruttó HUF (alszempontok:
recepciós díja HUF/óra; biztonsági őr díja
HF/óra)

70

Szakmai ajánlat (szolgálati utasítás
bemutatása, valamint a tevékenységre
vonatkozó tervezett munkairányítási
és folyamatba épített ellenőrzési
megoldásokat valamint a feladatok
ellátásnak követését biztosító
dokumentálási rendszert)

30

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
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
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)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 10670 / 2009 (KÉ-szám/évszám)



A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/06/19 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/11/04 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/04 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/04 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén, fszt.-i tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
nem
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:
2009. november 16. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. november 25. 10 óra
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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlattételi dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől
péntekig, naponta 08.00 órától 11.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
08.00 órától – 10.00 óráig előzetes telefonos egyeztetés alapján az A. melléklet
II. pontjában megjelölt helyen.A Kbt. 54. § (4) bekezdése esetén, amennyiben a
dokumentáció megküldését kérik, azt Ajánlatkérő az erre vonatkozó írásbeli kérelem
kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az ajánlattevő részére megküldi.



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:
1-10 ig
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:
1. részszempont esetén a fordított arányosítás, míg a 2. részszempont esetén a
sorbarendezés módszerét alkalmazza Ajánlatkérő, szakértői bírálattal.
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
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatokhoz benyújtandó az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30
napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírásminta egyszerű
másolatban. (meghatalmazás esetén a meghatalmazás, valamint a meghatalmazó
és meghatalmazott aláírási címpéldánya)
2. Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) és c)
pontjára, valamint a (3) bekezdésére vonatkozóan.
3. Az ajánlatokat 3 példányban kell benyújtani, egy „eredeti”, kettő „másolati”
jelzéssel ellátottan, összefűzve, oldalszámozással ellátva, oldalankénti szignálással,
a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva.
4. Az eredeti és másolati példányt, zárt csomagolásban kell benyújtani.
A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét.
az ajánlatokat az A melléklet III. pontjában megadott címre kell benyújtani.
A külső csomagolásra kérjük ráírni még:
„Ajánlat portaszolgálat és beléptető rendszer feladatainak ellátására az V.
kerületben a Közbeszerzési Csoport részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem
bontható fel!”
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a
Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti tartalommal.
6. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők
együttműködéséről szóló megállapodást, melyben a közös ajánlattevőknek
nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget
vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget.
Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő.
7. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadóak.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 13.§ (4) alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az
alkalmassági feltételeket.
9. A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítés során biztosítania kell 1 fő recepcióst
napi 12 órában, valamint 1 fő biztonsági őrt 24 órában megfelelő váltásokban és
a személyzet számára a megfelelő formaruházatot és felszerelést. Ajánlatkérő
a feladat folyamatos, zavartalan ellátása érdekében legalább 6 fő rendelkezésre
állását várja el, akik mindegyikének rendelkeznie kell a kamarai tagság igazolásával.



10. Ajánlattevő az ajánlatához köteles becsatolni 2005. évi CXXXIII. törvény 5.
§ alapján, a személy- és vagyonvédelmi, tevékenység végzésére feljogosító a
rendőrség által a vállalkozás részére kiadott működési engedélyét és a kamarai
nyilvántartásba vételről szóló igazolást hiteles másolatban továbbá 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.
Fenti igazolások az ajánlat érvényességi feltételei.
11. Ajánlatkérő a bírálati szempont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara díjszámításra
vonatkozó ajánlására, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.
12. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján a
munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekre
vonatkozóan.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/08 (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:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Iroda - Pénztár
Postai cím: Erzsébet tér 2-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyfélszolgálati Iroda - Pénztáros
Címzett:
Telefon: 06-1-872-73-24
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Iroda
Postai cím: Erzsébet tér 2-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051



Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyfélszolgálati Iroda
Címzett:
Telefon: 06-1-872-73-24
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)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
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) ----------------------


