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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítıben történı hiánypótlást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22. § (1) d) pontja
d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
20.000.000 HUF
f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is;
Kötelezı
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/08/28
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság a
hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése megtörtént.
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[x]

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

Építési koncesszió

[]

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Baja Város Önkormányzata
Postai cím:
Szentháromság tér 1.
Város/Község
Baja

Postai irányítószám:
6500

Kapcsolattartási pont(ok):
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Ország:
Magyarország
Telefon:
79/527-105
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Címzett:
Dr. Révfy Zoltán polgármester
E-mail:
polgarmester@bajavaros.hu

Fax:
79/425-841

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
www.bajavaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [x]

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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások
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[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[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
Baja és agglomerációjához tartozó települések (Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút) szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztításával kapcsolatos PR és kommunikációs feladatok ellátása
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

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet

c) [x] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

Baja és agglomerációja
NUTS-kód HU331

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 [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
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 keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint tájékoztatási feladatok
ellátása a „Bajai agglomerációhoz (Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút) tartozó települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztításának fejlesztése KEOP-1.2.0./-1F-2008-0035 számú
nyertes pályázat” elıkészítési szakaszában. A megbízás tárgya a dokumentációban részletezett
feladatok elvégzésével a lakosság folyamatos tájékoztatása a projekt elıkészítéstıl a projekt
lezárásáig, illetve a kötelezıen elıírt kommunikációs elemek használatának megszervezése,
felügyelete, figyelembe véve a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” címő
dokumentumban szereplı I. számú kommunikációs tervet.
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet

Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 79416000-3
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)
(Tevékenységek / Minimum mennyiség)
-Kockázatfelmérés/1
-Közvélemény-kutatás készítése a lakosság körében/1
-A véleményvezérek azonosítása és interjú készítése/1
-Civil szervezetek felkutatása és velük egyeztetı megbeszélés szervezése/1
-Korábbi média-megjelenések összegyőjtése és elemzése. Folyamatos médiafigyelés és – elemzés/1
-Kommunikációs terv készítése./1
-Médiaterv készítése, médialista összeállítása./1
-Nyomtatott tájékoztató anyagok készítése./2
-Hirdetések készítése és közzététele a helyi médiában./3
-Nyomtatott tájékoztató anyagok elhelyezése az önkormányzati hivatalokban./3
-A projekttel kapcsolatos hírek sajtóközlemény formájában történı közzététele, sajtótájékoztatók
szervezése, interjúk készítése./3
-Sajtómegjelenések generálása/3
-A dokumentálási folyamat részeként digitális fotóalbum készítése./1
-Infokommunikációs akadálymentesített weboldal létrehozása és mőködtetése./1
-Tanulmányút szervezése a beruházás támogatás szempontjából kiemelkedı jelentıségő személyek,
hatósági tisztségviselık és újságírók részére/1
-Lakossági fórum és közmeghallgatás szervezése./3
-A projektvezetıvel együttmőködve kapcsolattartás az Irányító Hatóssággal (Nemzeti Fejlesztési
Hivatal), illetve a Közremőködı Szervezettel (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósággal), valamint a Közremőködı Szervezet rendszeres tájékoztatása a beruházás fontos
állomásairól és az azokhoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységrıl./1
-A projekt politikai és szakmai vezetıinek folyamatos, kommunikációs tanácsadása, a stratégiai
döntéstervezetek kommunikációs szintő értékelése./1
-A nyilatkozati joggal bírók kommunikációs szempontú képzése./2
-Konfliktuskezelési megoldások, szükség szerint konfliktuskezelés./1
-PR film elkészítése./1
-Zöld szám vagy információs központ mőködtetése./1
-Teljes körő feladat végrehajtás a „Kedvezményezettre az EU Bizottság 621/2004/EK rendelet és a
vele harmonizáló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei (Útmutató az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Európai Uniós
támogatásokból megvalósuló projektekhez) I. kommunikációs csomag, az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Arculati Kézikönyv alapján háruló tájékoztatási és nyilvánosság biztosítására irányuló kötelezı
feladatok megvalósítása.” c. kötelezettség szerint./1
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)
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II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/04/10 (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)
Ajánlatkérı szerzıdést biztosító mellékkötelezettségként elıírja a dokumentációban meghatározott
mértékő késedelmi és meghiúsulási kötbér.
A biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthetı.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A szolgáltatás ellenértékét a szerzıdésszerő teljesítésrıl számított 30 napon belül banki átutalással
egyenlíti ki az Ajánlatkérı. Ajánlatkérı elıleget nem fizet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

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 ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, illetve a d) pont tekintetében alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, a (2) bekezdésben és a 62. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlattevınek, közös ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó
szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1), illetıleg (2) bekezdésének hatálya alá, illetıleg jogosult ezt igazolni,
b) az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén ajánlattevık) nyertessége esetén az eredményhirdetést
követı nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1), illetıleg (2)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (
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2) bekezdés d) pontja szerinti, az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát
kell benyújtania (az esetleg folyamatban lévı cégügyi módosítási változásbejegyzéssel együtt) a 61. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében. A cégkivonat másolatban történı
benyújtása tekintetében ajánlatkérı a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a hiteles másolatot írja elı.
Az ajánlattevınek a Kbt. 71. § (3) bekezdésének megfelelıen az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia,
hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevınek és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:
P1. A számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámoló az ajánlattételi határidıt megelızı
két évre (2007, 2008) vonatkozóan, amennyiben
az ajánlattevı letelepedése szerinti ország joga
elıírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevı
letelepedése szerinti ország joga nem írja elı
közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó két év
mérleg szerinti eredményérıl. [Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont]
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) szerinti, az
ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem
régebbi keltezéső, valamennyi számlavezetı
pénzintézete által kiállított, valamennyi
bankszámlára kiterjedı nyilatkozat becsatolása,
amely(ek)nek tartalmazni kell, hogy
– mióta vezeti bankszámláját,
– a bankszámláján a kiadás napját megelızı egy
évben volt-e sorban állás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.
Az ajánlattevı(k) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye a
megelızı két év bármelyikében nem negatív.
(közös ajánlattevıknek, illetve ajánlattevınek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell
megfelelnie.)
P2. Ajánlattevı es a 10% felett alvállalkozó
tekintetében:
a) Valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl
származó valamennyi nyilatkozat szerint a
számláin a nyilatkozat kiadását megelızı egy
évben fizetési kötelezettségeinek idıben eleget
tett, számláin sorban állás nem mutatkozott.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a mőszaki illetve szakmai
alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:
M1.
Az ajánlati felhívás feladásának napját megelızı
36 hónap legjelentısebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásainak ismertetése
részfeladatonként (legalább a teljesítés ideje, a
szerzıdést kötı másik fél, a szolgáltatás tárgya,
továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölése) a Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerinti igazolással. [Kbt. 67. § (3) bekezdés a)
pont]
M2.
Azoknak a szakembereknek, illetıleg vezetıknek
a megnevezése, képzettségük ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
végzettségüket, képzettségüket illetve
jogosultságukat igazoló dokumentumok
egyszerő másolati példányának és rendelkezésre
állási nyilatkozat csatolásával. [Kbt. 67. § (3)
bekezdés d) pont]
M3.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.
Az ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10%
-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem rendelkezik legalább 3 db, az
ajánlati felhívás feladását megelızı 36 hónapos
idıszakban teljesített, a közbeszerzés tárgya
szerinti (kommunikáció vagy közcélú (társadalmi
célú), vagy közszolgáltatással kapcsolatos
lakossági kommunikáció) referenciával, melyek
közül egynek az értéke eléri a nettó 5.000.000 HUF
összeget, és melyekbıl legalább az egyik az
Európai Unió által támogatott projekthez
kapcsolódott.
M2.
Az ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10%
-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem rendelkezik az alábbi –
tárgyalóképes magyar nyelvtudással, valamint
felsıfokú végzettséggel rendelkezı - szakértıkkel:
a) 1 fı szakirányú végzettségő média
kapcsolatokért felelıs szakértı,
b) 1 fı szakirányú végzettségő,
közösségtájékoztatási szakértı,
d) 1 fı szakirányú végzettségő konfliktuskezelési
szakértı.
M3.
Az ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10%
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A Kbt. 67.§ (3) e) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések,
illetıleg mőszaki felszereltség leírását, valamint
a bemutatott eszközök rendelkezésre állásának
igazolását.

-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem rendelkezik az alábbi a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mőszaki
felszereltséggel:
1. rendezvények lebonyolítására alkalmas
minimum 20 m2-es színpad vagy dobogó,
2. a rendezvények, sajtótájékoztatók
hangosításhoz szükséges hangosító rendszer,
3. az érintett településeken elérhetı rádióban
minimum 240 perc elıre lekötött mősoridı,
4. az érintett településeken elérhetı televízióban
minimum 120 perc elıre lekötött mősoridı.

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 [ ] nem [x]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
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 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. 1. Nettó ajánlati ár (HUF)

35

2. 2.Kommunikációs stratégia

40

3. 2.1. Helyzetelemzés szakmai megalapozottsága

10

4. 2.2. Javasolt kommunikációs eszközök és módszerek minısége, kreativitása

10

5. 2.3. Releváns civil szervezetekkel való együttmőködés megalapozottsága

10

6. 2.4. Célcsoportok meghatározása és a célcsoport specifikus üzenetek megfogalmazása 5
7. 2.5. Kommunikációs akciók ütemezése és egymásra épülése
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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: 2009/09/25 (év/hó/nap ) Idıpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000 Ft Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A lebonyolító ELLA Elsı Lakáshitel Kereskedelmi Bank-nál vezetett 17000019-12049150-00000000
számú bankszámlájára történı átutalással. Az ár az Áfát nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/09/25 (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: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/25 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 óra
Helyszín : Eunitas Kft. Budapest, Szent István Krt. 5 II/2/a
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés 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 [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:
KEOP 7.1.2.0-2008-0035

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2009/10/06
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2009/10/11
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai,
az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
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 dokumentáció az (Eunitas Kft. Budapest, Szent István Krt. 5 II/2/a) irodájában vehetı át
munkanapokon 9-15 között telefonon történt egyeztetést követıen.
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:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felsı határa: 1-10 pont.
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:
A bírálat a részszempontok 1-tıl 10-ig történı pontozásával az egyes részszempontok melletti
súlyszám, mint szorzó alkalmazásával történik. Az elbírálás módszere minden részszempont esetében
az arányosítás.
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:
a)Ajánlatkérı elıírja, hogy az Ajánlattevı kifejezett, egyértelmő, cégszerő nyilatkozatot csatoljon a
Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti tartalommal.
A nyilatkozat hiánya, illetıleg a nem elıírt formában történı benyújtása az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után.
b)Az ajánlatban meg kell jelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés
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értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, valamint
az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbá
az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet..
(A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
c)Ajánlatkérı a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (
2) bekezdése alapján meghatározott minısítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a
Kbt. 65-69. § alapján az ajánlattevık pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolásait, ezért a minısített ajánlattevıknek szintén külön kell
igazolniuk a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságukat.
d)Ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell) valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan
e)Ajánlatkérı az ajánlattevınek, közös ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi határidı lejártát
megelızı 60 napnál nem régebbi keltezéső cégkivonat benyújtását írja elı eredeti, vagy egyszerő
másolati példányban (az aláírási jogosultság és a számlavezetı pénzintézet ellenırzése céljából).
Továbbá az ajánlatban csatolni kell a cégkivonat alapján a cégjegyzésre jogosult személy(ek) érvényes
aláírási címpéldánya(i)t eredeti vagy közjegyzı által hitelesített példányban.
f)Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevık tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerint kérhetnek.
g)Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a közös egyetemleges felelısségvállalásról
szóló megállapodás eredeti vagy egyszerő másolati példányát (konzorciális szerzıdést), mely
tartalmazza az ajánlattevık között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon ajánlattevıt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetıleg a közös
ajánlattevık nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá,
hogy a közös ajánlattevık nyertességük esetén a szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevı egyetemleges felelısséget vállal.
h)Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a cégkivonattal egyezıen nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a
cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzintézetek, melyeknél a bankszámlavezetés már megszőnt,
de a változás bejegyzése a cégkivonat kiadásának idıpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a
pénzintézet felé megküldött felmondó levél vagy a pénzintézet – számlavezetés megszőnésének
idıpontjára vonatkozó – nyilatkozatának becsatolása is.
A pénzintézeti igazolások a különbözı bankok gyakorlatának megfelelıen eltérı formájúak és
tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmő választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott
pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
i)Ajánlatkérı a dokumentáció részeként szerzıdéstervezetet bocsát rendelkezésre, amely többek
között tartalmazza a szerzıdés teljesítésének biztosítékaként nyújtandó garancia, valamint az
ajánlatkérı által igényelt kötbér minimumfeltételeit is. Az ajánlatokat az ajánlati felhívásban és
dokumentációban részletezettek szerint úgy kell kidolgozni, hogy az ajánlattevı által a bírálati
részszempontok tekintetében történt részletes vállalásokat egyértelmően rögzítı vállalkozási
szerzıdést eredeti példányban, cégszerően aláírva, a másolati példányokban másolati példányban be
kell nyújtani.
Ajánlattevınek a szerzıdés mellékleteként részletes, egymással összhangban álló mőszaki és pénzügyi
ütemtervet kell csatolnia, azokban megjelölve a saját és az alvállalkozói teljesítéseket is.
A felhívásban elıírt követelményeknek eleget tevı szerzıdés benyújtása az ajánlat érvényességének
feltétele.
j)Az ajánlatok tartalmazzanak tételesen részletezett költségvetést, feltüntetve a tételhez tartozó
mennyiséget és egységárat, valamint a fıösszesítıt.
k)Ajánlatkérı a Kbt. 56. §-ában meghatározottak figyelembe vétele mellett egy alkalommal irodai, és
azt követıen helyszíni konzultációt tart, melynek dátuma: 2009/08/03 Az irodai konzultáció helyszíne:
6500 Baja, Szentháromság tér 1
l)A nyertes ajánlattevınek a Kbt. 306. § (2) bekezdés szerinti felelısségbiztosítást kell kötnie a
szerzıdéses munkák egészére vonatkozóan. Az errıl szóló, biztosítótól származó szándéknyilatkozat
eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Fennálló felelısségbiztosítás esetén a kötvény másolati
példányát kell benyújtani.
m)Ajánlatkérı az eljárás nyertesével, illetve annak visszalépése esetén - amennyiben hirdet másodikat
- a másodikkal köti meg a szerzıdést.
n)Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettı másolat) példányban, sérülésmentes, állagsérelem nélkül
nem bontható kötésben (szalaggal átfőzve, leragasztva és lebélyegezve), folyamatos (minden írott
oldalon feltüntetett) oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban
csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban,
magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és idıpontig. A zárt csomagon „PR és
kommunikációs feladatok ellátása” megjelölést kell feltüntetni.
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Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti", vagy a „másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti
példány tartalma a mérvadó.
Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzékkel kell ellátni.
A zárt ajánlati csomagon belül, de külön borítékban kell elhelyezni az ajánlati biztosíték – a Kbt. 59. §
(2) bekezdés szerint történı – teljesítésének bizonylatát.
o)Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevıt terheli.
p)Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevınek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar
fordítást is. [Ajánlatkérı elfogadja az egyszerő fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevı felel.
q)Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV. a kis- és középvállalkozásokról,
fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e.
r)A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elıírásai szerint kell
eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/08/28 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
Eunitas Kft.
Postai cím:
Szent István Krt. 5 II/2/a
Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1055

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
(06) 1 301 0837

Címzett:
Strifler Róbert
E-mail:
robert.strifler@eunitas.hu

Fax:
(06) 1 301 0836

Internetcím (URL): www.eunitas.hu

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Eunitas Kft.
Postai cím:
Szent István Krt. 5 II/2/a
Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1055

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
(06) 1 301 0837

Címzett:
Strifler Róbert
E-mail:
robert.strifler@eunitas.hu

Fax:
(06) 1 301 0836

Internetcím (URL): www.eunitas.hu

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=15050/2009
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III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Eunitas Kft.
Postai cím:
Szent István Krt. 5 II/2/a
Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1055

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
(06) 1 301 0837

Címzett:
Strifler Róbert
E-mail:
robert.strifler@eunitas.hu

Fax:
(06) 1 301 0836

Internetcím (URL): www.eunitas.hu
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) ---------------------
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