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HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2009/S 23-033532

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

 
Árubeszerzés

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

Békés Megyei Vízművek Zrt., Dobozi út 5., Κapcsolattartó Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes,
HU-5600  Békéscsaba. Tel.  +36 302197387. E-mail nagyl@bekesvizmu.hu. Fax  +36 66528850.
További információk a következő címen szerezhetők be: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft., Maros utca 9.,
Κapcsolattartó dr. Kászoni Ildikó, HU-1122  Budapest. Tel.  +36 12251585. E-mail ildiko.kaszoni@vaninmc.com.
Fax  +36 12251585.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Békés Megyei Vízművek Zrt., Dobozi út 5.,
Κapcsolattartó Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes, HU-5600  Békéscsaba. Tel.  +36 302197387. E-
mail nagyl@bekesvizmu.hu. Fax  +36 66528850.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Békés Megyei Vízművek
Zrt., Dobozi út 5., Κapcsolattartó Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes, HU-5600  Békéscsaba. Tel.
 +36 302197387. E-mail nagyl@bekesvizmu.hu. Fax  +36 66528850.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Víz.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:

Árubeszerzés.
Adásvétel, lízing, bérlet és részletvásárlás kombinációja.
A teljesítés helye: Békéscsaba, Dobozi u. 5.
NUTS-kód: HU332.

II.1.3) A hirdetmény tárgya:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról:
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya:

Vállalkozási szerződés műszaki információs rendszer (MIR) továbbfejlesztésére:
1. Munkalap- és Karbantartás alrendszer szállítása, implementálása, bevezetése
2. MIR térinformatikai képességekkel való kiterjesztése
3. Szakági térképek digitalizálása
4. Hálózat-hidraulikai modellező program illesztése
5. Vízbiztonsági Terv fejlesztése
6. BME rekonstrukció-tervező programjához történő illesztés
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7. Flottakövető rendszer létrehozása
8. Mobil munkaállomás kialakítása
Megvalósításához hardver és szoftver eszközök szállítására, bevezetésére (telepítés, üzembe helyezés,
rendszerkapcsolatok kiépítése, integrálás, szükség szerinti adatmigráció, tesztelés, oktatás) - legkésőbb
14.5.2011-ig; továbbá a futamidő alatt szoftver-követés, szoftverek verzió-követése, hotline nyújtása és
hardver eszközök karbantartása, üzemeltetése - 14.5.2014-ig. Az ajánlattevő feladata továbbá a megvalósított
alrendszerek teljes körű dokumentációjának elkészítése, illetve futamidő alatti folyamatos aktualizálása is.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
48000000, 48100000, 48326000, 48421000, 48430000.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9) Változatok elfogadhatók:
Nem.

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség:

A munkalap és karbantartás alrendszer:
1. szállítása,
2. bevezetése: teljes körű integráció megvalósítása a MIR már létező alrendszereihez (telepítés, üzembe
helyezés, rendszerkapcsolatok kiépítése, integrálás, szükség szerinti adatmigráció, tesztelés, oktatás),
3. a megvalósult rendszer teljes dokumentációjának elkészítése,
4. teszt1. verzió leszállítása és telepítése oktatásokkal, használati útmutatóval 14.7.2009-ig.
5. teszt2. verzió leszállítása libra és flottakövető rendszer integrációval, 14.2.2010-ig,
6. üzemmérnökségre történő telepítés és próba után újabb módosítások elvégzése 14.8.2010-ig.
7. a futamidő alatti szoftver követés, szoftver verzió-követés és hotline biztosítása.
1-3. szerinti tevékenység teljesítési határideje: 14.8.2010.
7. szerinti tevékenység teljesítési ideje: 14.5.2014.
Teszt 1. alatt a program legelső verzióját értjük, ezt fogjuk először véleményezni központunkban, majd a
tapasztalatok alapján kell módosítani a rendszert a szállítónak, így létrejön a teszt 2. verzió, amelyet az
üzemmérnökségeinken is tesztelni kívánunk.
A MIR térinformatikai képességekkel való kiterjesztése, az érintett alrendszerek vonatkozásában.
1. szállítása,
2. bevezetése: teljes körű integráció megvalósítása a MIR már létező alrendszereihez (telepítés, üzembe
helyezés, rendszerkapcsolatok kiépítése, integrálás, szükség szerinti adatmigráció, tesztelés, oktatás),
3. a megvalósult rendszer teljes dokumentációjának elkészítése,
4. teszt 1. verzió leszállítása, telepítése, oktatása a szerződéskötést követő 15. napon belül.
5. teszt 2. verzióját leszállítása és telepítése oktatásokkal 14.11.2009-ig.
6. a futamidő alatti követés, szoftver verzió-követés és hotline biztosítása
1-3. szerinti tevékenység teljesítési határideje: 14.5.2010.
6. szerinti tevékenység teljesítési ideje: 14.5.2014.
Teszt 1. alatt a program legelső verzióját értjük, ezt fogjuk először véleményezni központunkban, majd a
tapasztalatok alapján kell módosítani a rendszert a szállítónak, így létrejön a teszt 2. verzió, amelyet az
üzemmérnökségeinken is tesztelni kívánunk.
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A szakági térképek digitalizálása, integrálása, térinformatikai adatfeltöltés (objektum nyilvántartásba) a MIR
rendszerébe, négy részletben, féléves bontásban történik, az utolsó leszállítási határideje: 14.5.2011.
Hálózat-hidraulikai modellező program illesztése.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonában lévő, HydroConsult Vízügyi, Környezetvédelmi Mérnöki
Tanácsadó Kft. által készített HCWP programhoz kell illeszkedni a nyertes pályázó által szállított térinformatikai
alkalmazásoknak. Határideje: 14.11.2010,
Tesztelés után az esetleges hibák javítása a szállító által 14.5.2011-ig.
Oly módon kell kialakítani a szállítandó rendszert, hogy ahhoz a későbbiek folyamán illeszthető legyen
csatorna-hálózatok modellezésére szolgáló program, illetve minden segítséget meg kell adnia a program
illesztéséhez.
Vízbiztonsági tervező program illesztése.
1. szállítása,
2. bevezetése: teljes körű integráció megvalósítása a MIR érintett alrendszereihez (telepítés, üzembe helyezés,
rendszerkapcsolatok kiépítése, integrálás, szükség szerinti adatmigráció, tesztelés, oktatás),
3. a megvalósult rendszer teljes dokumentációjának elkészítése,
4. a rendszer tesztverziójának telepítése, oktatás, dokumentáció átadása.
5. a futamidő alatti követés, szoftver verzió-követés és hotline biztosítása
1-3. szerinti tevékenység teljesítési határideje: 14.5.2011.
4. pont szerinti tevékenység határideje: 14.11.2010.
5. szerinti tevékenység teljesítési ideje: 14.5.2014.
Flottakövető rendszer.
1. szállításának megkezdése (hardver eszközök telepítésének kezdete), továbbá a szoftver telepítése, üzembe
helyezése, oktatása, felhasználói dokumentáció átadása.
2. integráció: teljes körű integráció megvalósítása a MIR érintett alrendszereihez (rendszerkapcsolatok
kiépítése, integrálás, szükség szerinti adatmigráció, tesztelés, oktatás)
3. a rendszer készre jelentése, hardver és szoftver eszközök maradéktalan leszállítása, továbbá a megvalósult
rendszer teljes dokumentációjának elkészítése,
4. a futamidő alatti követés, szoftver verzió-követés és hotline biztosítása, a rendszer üzemeltetése,
karbantartása
1. szerinti tevékenység teljesítési határideje: 14.7.2009.
2-3. szerinti 14.11.2009.
4. szerinti tevékenység teljesítési ideje: 14.5.2014.
A BME rekonstrukció-tervező programjához történő illesztés az ajánlattételi dokumentáció alapján, 14.11.2010-
ig, általunk történő tesztelés után az esetleges javítások elvégzése 14.5.2011-ig.
Mobil munkaállomás kialakítása.
1. szállítása (hardver és szoftver eszközök),
2. bevezetése: teljes körű integráció megvalósítása a MIR érintett alrendszereihez (telepítés, üzembe helyezés,
rendszerkapcsolatok kiépítése, integrálás, szükség szerinti adatmigráció, tesztelés, oktatás),
3. a megvalósult rendszer teljes dokumentációjának elkészítése,
4. a futamidő alatti követés, szoftver verzió-követés és hotline biztosítása
5. a program tesztelése után annak javítása a szállító által 14.8.2010-ig
1-3. szerinti tevékenység teljesítési határideje: 14.11.2009.
4. szerinti tevékenység teljesítési ideje: 14.5.2014.
A bevezetendő alrendszerek tervezett funkciói:
— Munkalap és karbantartás alrendszer,
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— Nyilvántartás,
— A munkafolyamatok teljes körű támogatása,
— Kimutatások készítése,
— MIR térinformatikai képességekkel való kiterjesztése, minden érintett alrendszer vonatkozásában.
Rajz és térképi alrendszer kialakítása.
— A MIR-ben tárolt adatok térképi megjelenítése,
— Keresés a térképi felületen,
— Szakági térképek előállítása,
— Flottakövető rendszer információinak térképi megjelenítése,
— Hálózat-hidraulikai modellező program illesztése,
— Az illeszkedés biztosítása, kialakítása,
— Vízbiztonsági tervező program,
— Adatbázis kezelés, elemzés,
— Veszély elemzés támogatása,
— Döntési folyamat támogatása,
— Riasztások, beavatkozások követése.
— Monitoring biztosítása,
— Flottakövető rendszer,
— Hardver és szoftver eszközök teljeskörű biztosítása,
— Online rendszerű műholdas nyomonkövetés,
— Üzemanyagfelhasználás/szint figyelés,
— Tartózkodási hely azonosítás,
— Mobil munkaállomás,
— Szoftver eszközök biztosítása,
— Távoli munkavégzések és hibajavítások teljes körű támogatása,
— Munkalapok helyszínen - elektronikus úton - történő kitöltése,
— Hardver és szoftver háttérrel rendelkező, mobil Internettel ellátott laptop.
A szakági térképek digitalizálása és integrálása a MIR rendszerébe.
— Meglévő térképek, dokumentumok digitális formában történő feldolgozása.
— Digitális adatbázis létrehozása,
— Az objektum nyilvántartás kiegészítése.
Az alaptérképeket a Nemzeti Kataszteri Program Kht.-től az ajánlatkérő szerezte be.
Az alrendszerek felhasználóinak tervezett száma: legyen képes minimum 150 felhasználó egyidejű
kiszolgálására, több felhasználós működésre a jogosultság szabályozásával.
Az oktatáson részt vevők tervezett száma: a kulcsfelhasználók (max. 30 fő) ajánlatkérő telephelyén történő
oktatása, a rendszer rendetetésszerű használatának elsajátításához szükséges mértékig.
Elvárások: tartalékolt, redundáns központi rendszer, tetszőlegesen elhelyezhető / kialakítható / konfigurálható
és számú, rugalmas - jogosultságoktól függő - funkció / feladat / területi kiosztású munkahelyek.

II.2.2) Vételi jog (opciók):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

Kezdés: 14.5.2009. Befejezés: 14.5.2014.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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Késedelmi-, hibás teljesítési kötbér a rész- és a véghatáridőre egyaránt, 5 millió Ft teljesítési biztosíték (Kbt. 53.
§ (5) bekezdés szerint; szerződéskötéstől a szállítás, bevezetés lezárásáig), jótállás, meghiúsulási kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A beszerzés ellenértéke a szerződésszerűen igazolt teljesítést követő 30 napon belül kerül kifizetésre, a számla
ajánlatkérő általi kézhezvételét követően. Az ajánlattevő jogosult, a dokumentációban részletezett feltételek
szerint, a teljesítési ütemezéshez kötött résszámlák kibocsátására.
Az átadás-átvétel lezárását követően a futamidő végéig történő szoftverkövetés, és szoftver verzió-követés,
hotline és hardver eszköz (flotta követő rendszer) üzemeltetés átalányáras elszámolással, az igazolt teljesítést
követő 30 napon belül kerül megtérítésre.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény, de az ajánlatkérő közös ajánlattevők közös ajánlatot csak együttes és egyetemleges
felelősségvállalás, valamint a teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazása esetén fogadja el, melyet az
ajánlat részeként benyújtott együttműködési megállapodás tervezetben kell a feleknek rögzíteni.

III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy

cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Ajánlattevővel és valamennyi alvállalkozóval szemben: Kbt. 60. § (1) a) -i), 61. § (1) d),
— Ajánlattevővel és 10 % felett alvállalkozóval szemben: Kbt. 61. § (1) a- c), 62. § (1),
— A Kbt.66.§(2), 67.§(4) szerinti szervezettel szemben: Kbt. 60. § (1) a) -i).
Igazolás: Kbt. 63.§.(2)-(3), a 63.§(5)-(7), a 64.§(1), 71.§(3), 193.§ szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
1. Alkalmatlan az ajánlattevő (önállóan), ha az elmúlt 2 évben (2006. és 2007.) mérleg szerinti eredménye, két
egymást követő évben negatív, vagy ha a saját tőkéjének értéke a két év átlagában nem éri el az 50 000 000 Ft-
ot.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) közbeszerzés
tárgyára (szoftver szállítása, bevezetés) vonatkozó nettó árbevétele 2006., és 2007., 2008. évek átlagában nem
éri el a nettó 50 000 000 forint/évet.
Igazolási mód:
1. ajánlattevő 2006. és 2007. évi, az ajánlattevő országában szokásos számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói - Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont szerint;
2. ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozó 2006., 2007., 2008. évi közbeszerzés tárgya (szoftver- szállítás,
bevezetés) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozata - Kbt.66.§(1) bekezdés c) pont szerint;

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság
minimumköveteleményei:
1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek (önálló megfelelés) nincs az elmúlt 3 évben (2006., 2007.,
2008.) összesen víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenységgel foglalkozó szervezettől származó legalább 1 db
olyan alrendszer szállítási referenciája, amely:
— Térképi-, rajzi megjelenítés tartalmú, és,
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— Integrált rendszer, és,
— Értéke haladja meg a nettó 50 000 000 Ft összeget.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek (önálló megfelelés) nincs az elmúlt 3 évben (2006., 2007.,
2008.) összesen víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenységgel foglalkozó szervezettől származó legalább 1 db
olyan alrendszer szállítási referenciája, amely:
— Munka-, illetve karbantartás-nyilvántartás tartalmú, és,
— Integrált rendszer, és,
— A referencia értéke meghaladja a nettó 100 000 000 Ft összeget,
— És a referencia tartalmazzon megvalósult LIBRA, mint külső pénzügyi és gazdálkodási rendszer integrációt.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek (önálló megfelelés), nincs az elmúlt 3 évben (2006., 2007.,
2008.) összesen legalább 2 db olyan rendszerbevezetéshez kapcsolódó tanácsadási referenciája, amelynek
meglévő rendszerhez való integrálás volt a célja, és ebből legalább
— 1 db olyan, amely víztermelés/vízkezelés/ vízellátás tevékenységgel foglalkozó szervezettől származik,
— 1 db olyan, amely LIBRA pénzügyi rendszerhez való integrációt valósított meg.
4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) nem
rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú vízépítő mérnöki, vagy szakmérnöki végzettségű szakemberrel, aki részt vett
integrált műszaki irányítási rendszer kidolgozásában, vagy bevezetésében;
5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) nem
rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikus végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik min. 1 éves,
víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenységű, európai székhelyű vállalatnál szerzett olyan szakmai gyakorlattal,
amely műszaki irányítási rendszerek fejlesztésével, integrációjával vagy bevezetésével kapcsolatos.
6. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó (együttes megfelelés) által
megajánlani kívánt alrendszerek nem rendelkeznek az alábbi tulajdonságokkal:
— A megajánlott alrendszerek a piaci forgalomban beszerezhetők (tehát nem egyedi fejlesztésű), standardizált
rendszerek,
— A megajánlott alrendszerek magyar nyelvű felhasználói felületekkel kerülnek forgalomba,
— LIBRA rendszerrel való illesztési képességgel rendelkeznek.
Igazolási mód:
1-3. ajánlattevő, elmúlt három évre (2006., 2007., és 2008.) vonatkozó referencia igazolása(i)/nyilatkozata(i),
melye(k), a Kbt-ben előírtakon túl, tartalmazzák a referencia szállítás tartalmára vonatkozó, az alkalmassági
feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is - Kbt.67.§ (1) bekezdés a), 68.§ (1) bekezdés a-b) pont
szerint;;
4-5. ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei megnevezése,
képzettségüket, végzettségüket, gyakorlatukat bemutató szakmai önéletrajzaik - Kbt. 67.§ (1) bekezdés c) pont
szerint;
6. ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozó által cégszerűen aláírt nyilatkozat, melyben ismerteti a szállítani
kívánt árut, oly módon, hogy nyilatkozata tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez
szükséges adatokat, információkat - Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pont szerint.

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:
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III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?:

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

Nyílt.

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár. Súlyszám: 70.
2. A Munkalap és Karbantartás alrendszer funkciói. Súlyszám: 6.
2.1. Értesítés küldés módja kritikus helyzetben. Súlyszám: 1,8.
2.2. Kihelyezett eszközök könyvelése biztosításának megajánlása. Súlyszám: 1,8.
2.3. Kapcsolat módja a dokumentumkezelő rendszerrel. Súlyszám: 2,4.
3. A térinformatikai kiterjesztés funkciói. Súlyszám: 4,5.
3.1. Lakcím-nyilvántartás ellenőrzés módja. Súlyszám: 0,9.
3.2. Helyrajzi számok bevitelének módja a vállalatirányítási rendszerbe. Súlyszám: 0,9.
3.3. Az Objektum-nyilvántartás és a Libra rendszer összekapcsolásának módja. Súlyszám: 1,8.
3.4. Térképi elemzések készítésének megajánlása. Súlyszám: 0,4.
3.5. Megajánlás a gépkocsik térképen történő követésére. Súlyszám: 0,5.
4. A Flottakövető rendszer funkciói. Súlyszám: 4,5.
4.1. Rendszerfelügyelet biztosításának megajánlott időtartama. Súlyszám: 0,9.
4.2. Közműtérképek utcaszintű megjeleníthetőségének megajánlása. Súlyszám: 0,9.
4.3. Interaktív térképen megjeleníthető adatok tartalma. Súlyszám: 0,9.
4.4. Tartózkodási hely megjelenítésének megajánlása. Súlyszám: 0,9.
4.5. Kalkuláció üzemanyagnormákkal megajánlása. Súlyszám: 0,9.
5. Ergonómiai jellemzők. Súlyszám: 5.
6. A termék jövőképe. Súlyszám: 2.
7. A rendszerbevezetés projektterve. Súlyszám: 8.

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?:

Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának
határideje: 24.3.2009 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációkért:
Ár: 200 000 HUF.
A fizetés módja és feltételei:A bruttó 200 000 Ft átutalás 10402609-26017989-00000000 számú számlára. A
dokumentáció átvételének feltétele az átutalási bizonylat bemutatása.

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő:
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24.3.2009 - 11:00.

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

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 24.3.2009 - 11:00.
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. II. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: igen
Kbt. 80.§ (2) szerinti személyek/szervezetek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Nem.

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: biztosított. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás
köre: a kizáró okok és az alkalmassági feltételeknek való megfelelés körében benyújtandó dokumentumok és
nyilatkozatok
2) Az eredményhirdetés időpontja: 14.4.2009 (11:00)
Helye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. II. emeleti tárgyaló.
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: 14.5.2009.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk
Helye: a felhívás „A” mellékletének III. pontjában megadott hely; ideje: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig
10:00-14:00, illetve pénteken 10:00-12:00, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 - 11:00,
illetve kérhető a megküldése a Kbt. 54.§ (4) szerint. (feltétele az ellenérték megfizetésének igazolása). A
dokumentáció kiváltásának tényét az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban. Közös ajánlattétel esetén
elegendő, ha az egyik közös ajánlattevő megvásárolja a dokumentációt.
5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100
6) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.5.)pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot
A módszereket az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása: az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról (KÉ 2008. évi 139. szám, 2008. november 28.) alapján határozta meg. A 5-7. részszempontok
szerinti értékelést szakmai zsűri végzi, a dokumentációban rögzítésre kerülő, a megajánlások értékelésének,
összevetésének alapját képező szakmailag megítélhető jellemzők, preferenciák, szempontok szerint.
1. relatív, fordított arányosítás
2.
2.1. abszolút, hasznossági függvény
2.2. abszolút, hasznossági függvény
2.3. abszolút, hasznossági függvény
3.
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3.1. abszolút, hasznossági függvény
3.2. abszolút, hasznossági függvény
3.3. abszolút, hasznossági függvény
3.4. abszolút, hasznossági függvény
3.5. abszolút, hasznossági függvény
4.
4.1. abszolút, hasznossági függvény
4.2. abszolút, hasznossági függvény
4.3. abszolút, hasznossági függvény
4.4. abszolút, hasznossági függvény
4.5. abszolút, hasznossági függvény
5. abszolút, pontozás
6. relatív, sorba rendezés
7. relatív, sorba rendezés
7)Az ajánlatkérő a dokumentációban szereplő nyomtatványmintákat - a papír alapú dokumentáció
megvásárolását követően - ajánlattevő e-mail címére is megküldi, amennyiben jelentkező azt írásos
megkeresésben (hivatalos levél, vagy e-mail), kifejezetten kéri, és a vonatkozó e-mail címet megadja. Az
ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az e-mailen történő megküldésből fakadóan esetlegesen fellépő
technikai problémákkal kapcsolatban. Bármilyen eltérés esetén a nyomtatott formában átvett dokumentáció
tartalma az irányadó.
8)Az ajánlatok benyújtásának helye:
— Az ajánlattételi határidő napjáig: munkanapokon 09:00-14:00 óra a felhívás „A” mellékletének III. pontjában a
beadás helyeként megjelölt helyen,
— Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-10:00 óra között a felhívás „A” mellékletének III. pontjában a
beadás helyeként megjelölt helyen,
— Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 10:00-11:00 óra között a bontás helyeként megjelölt helyen.
9) Igazolások eredeti vagy egyszerű másolatban nyújtandók be (Kbt.20.§(3) bekezdés), egyéb formai előírások
dokumentációban.
10) Az ajánlattétel során minden adatot, mely az alkalmasság, érvényesség megítéléshez szükséges a Magyar
Köztársaság hivatalos fizető eszközében, forintban (HUF) is meg kell adni. (A nem HUF-ban megadott értékeket
a ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank HUF/deviza árfolyamon történő
átszámításával kell meghatározni).
11) Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, 10 % feletti alvállalkozónak, Kbt. 66.§ (2) és 67.§ (4) szerinti
szervezetnek eredeti vagy egyszerű másolatban becsatolandó:
— Ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot (cb.-i bélyegzővel ellátott, vagy az
elektronikus nyilvántartási rendszer szerinti; utóbbi esetben a megkérést is igazolni kell, vagy közjegyzővel kell
az igazolást hitelesíttetni),
— El nem bírált változás bejelentő kérelmet (cb.-i érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), vagy, amennyiben
nincs ilyen, nemleges nyilatkozatot,
— Aláírási címpéldány(oka)t, továbbá - adott esetben - meghatalmazás(oka)t.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.70.§ (1), 70.§(3) és 71. § (1) b) bekezdésére.
13) 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 szigorúbbak.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
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Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail kapcsolat@kozbeszerzesek-
tanacsa.hu. Tel.  +36 13367776. Fax  +36 13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 323.§.

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető:
Közbeszerzések Tanácsa, Margit Krt. 85., HU-1024  Budapest. E-mail kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu.
Tel.  +36 13367746. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax  +36 13367723.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2.2.2009.
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