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BEVEZETÉS

Az Ajánlatkérı nyomatékosan felhívja a Részvételre jelentkezık figyelmét a közbeszerzésekrıl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alábbi elıírásaira:

„104. § (1) A részvételre jelentkezınek a részvételi felhívásban, illetıleg a részvételi
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell részvételi
jelentkezését elkészítenie és benyújtania….”
„100. § ….
(2) Az ilyen eljárás elsı - részvételi - szakaszában az ajánlatkérı nem kérhet, a részvételre
jelentkezı pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérı a jelentkezınek a
szerzıdés teljesítésére való alkalmasságáról, illetıleg alkalmatlanságáról dönt.”
„114. § (1) A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidı lejárta után nyújtották be;
b) a részvételre jelentkezı ajánlatot tesz [100. § (2) bekezdése];
c) a részvételre jelentkezı, illetıleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek (10. §);
d) a részvételre jelentkezıt, illetıleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;
e) a részvételre jelentkezı, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerzıdés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetıleg a részvételi dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”
Az Ajánlatkérı arra kéri a Tisztelt Részvételre Jelentkezıket, hogy részvételi jelentkezéseit a jelen
dokumentációban elıírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a
közzétett részvételi felhívásra is.
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I.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK A RÉSZVÉTELRE
JELENTKEZİK RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérı: az 1.2. pontban meghatározott szervezet. Az Ajánlatkérıt
munkájában általa létrehozott Szakértıi Bizottság segíti.
1.2. Az Ajánlatkérı szervezet:
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet
Címe: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: 434-5701
Fax: 434-5701
1.3. Részvételre jelentkezı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki,
illetıleg amely a két szakaszból álló eljárás elsı, részvételi szakaszában részvételi
jelentkezést nyújt be; részvételre jelentkezınek minısül a külföldi székhelyő
vállalkozás magyarországi fióktelepe is;
1.4. Részvételi Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó
jelen kötet, melyet a Részvételre Jelentkezı letöltött és szabályszerően regisztrált.
2. Az Ajánlatkérı
Neve: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet
Címe: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: 434-5701
Fax: 434-5701
3. A beszerzés tárgya és mennyisége:
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
2.2.1-08/1-2008-002 keretében „A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése” címő kiemelt
projekthez kapcsolódóan „Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai rendszer) tervezése,
kivitelezése és bevezetése”.
2010.09.30. napjáig az alábbi 5 darab PKR modul és kapcsolódó 1 darab rendszerelem és 5 darab
belsı, külsı interfész kivitelezése:
a) PKR adatbázis rendszerelem
b) PKR portál modul
c) PKR adatbeviteli és -átvételi modul (5 külsı és 1 belsı interfész)
d) PKR adminisztrációs modul
e) PKR lekérdezı és riporting modul
f) PKR adatfeldolgozási logika modul
g) PKR interfészek (külsı, belsı)
PKR várható, becsült felhasználói létszáma: 250 000 fı/év
Az 5 darab feladatcsoport végrehajtása:
1. A Pályakövetési Rendszer (PKR) részletes tervezése;
2. A Pályakövetési Rendszer (PKR) kivitelezése;
4

3. A Pályakövetési Rendszer (PKR) rendszerintegrációja (külsı és belsı interfészeinek
kialakítása);
4. A Pályakövetési Rendszer (PKR) bevezetése,
4.1 PKR induló (ıs)adatfeltöltése,
4.2 PKR funkcionális és integrációs tesztelése,
4.3 PKR fejlesztıi, üzemeltetési és felhasználói dokumentáció készítése;
4.4 PKR üzemeltetıi oktatása 5 fıre;
4.5 PKR interaktív oktatási anyag készítése a rendszer felhasználói számára;
4.6 PKR post implementációs támogatása az éles indulást követı 2 hónapban legalább havi
20 fejlesztıi nap jogszabály-követési, továbbfejlesztési, rendszer-frissítési szolgáltatás,
illetve azt követıen a 3 éves garanciális idıtartamból még hátralévı idıszakban legalább
havi 1 fejlesztıi nap.
5. Projektmenedzsment mőködtetése
A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
4. A teljesítés helye és határideje
A teljesítés helye: Ajánlatkérı székhelye
A teljesítés határideje: 2010.11.30.
A beszerzés tárgyában részletezett feladatok elvégzésére szerzıdéskötéstıl
2010. szeptember 30-ig, az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint kerül sor.
A beszerzés tárgyát képezı munka befejezési határideje 2010. szeptember 30., az
elvégzett tevékenység elszámolásának és a vállalkozó utolsó számlája kifizetésének
véghatárideje 2010. november 30.
5. Többváltozatú ajánlat és részajánlat
Az Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé többváltozatú ajánlat tételét.
Az Ajánlatkérı nem teszi lehetıvé a részajánlat tételét.

6. A Részvételi dokumentáció használata
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2009. július 3. 10.00 óra
Ajánlatkérı a részvételi dokumentációt a www.tamop.nive.hu/kozbeszerzesi_eljarasok címő
honlapján térítésmentesen hozzáférhetıvé teszi. A részvételre jelentkezés feltétele a dokumentáció
letöltése, melyet a részvételre jelentkezı köteles cégszerően aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (2.
sz. melléklet, Regisztrációs lap) visszaigazolni. A visszaigazolás megküldése a részvételi
jelentkezés feltétele. A dokumentáció a részvételi felhívással (hirdetmény) együtt kezelendı.
Amennyiben a részvételi felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, a részvételi felhívás
(hirdetmény) a mértékadó.
Közös részvételre jelentkezés esetében elegendı az egyik jelentkezınek a részvételi dokumentációt
visszaigazoltan letölteni.
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A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a
jelen eljárás keretein kívül történı bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történı –
felhasználása jogellenes.
7. Kiegészítı tájékoztatás
Azok a Részvételre jelentkezık, akik a Dokumentáció letöltését regisztrálták, a részvételi
felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban
nyújthatják be a részvételi határidı lejártát megelızı 8. naptári napig az Ajánlatkérı részvételi
felhívásban megadott címén (fax, postai út, e-mail).
Ajánlatkérı a Kbt. 103. § (2)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti,
hogy a Részvételre jelentkezık által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítı
tájékoztatást a www.tamop.nive.hu/kozbeszerzesi_eljarasok honlapon teszi elérhetıvé
legkésıbb a részvételi határidı lejárta elıtt 4 nappal.
8. A részvételi jelentkezések benyújtásának címe és határideje
8.1. A részvételi jelentkezések benyújtási határideje: 2009. július 3. 10.00 óra
8.2. A részvételi jelentkezések benyújtásának címe:
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52. fsz. 2. szoba Postázó
A részvételi jelentkezés napján 1085 Budapest, Baross u. 52. VII/702. szoba
Közbeszerzési Osztály
8.3. Az Ajánlatkérı a részvételi jelentkezést akkor tekinti határidıre benyújtottnak, ha az
beérkezett a 8.1 pontban megjelölt határidıre, a 8.2 pontban megadott címre.
8.4. A borítékon az alábbiaknak kell szerepelnie:
 az Ajánlatkérı 8.2 pontban megadott neve és címe;
 a Részvételre jelentkezı neve és címe;
 „Részvételi jelentkezés az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A
képzés minıségének és tartalmának fejlesztése” címő kiemelt projekthez
kapcsolódó „Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai rendszer) tervezése,
kivitelezése és bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, CSAK
BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL!”
A részvételi jelentkezéseket zárt csomagolásban az aláírásra jogosult személy kézjegyével és
cégbélyegzıvel hitelesítve a boríték záró részénél, 4 (1 eredeti nyomtatott, 2 másolati nyomtatott és
1 elektronikus (CD) formátumban) példányban kell benyújtani. /Az elektronikus formátumnak a
részvételi jelentkezést, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat Acrobat Reader 6.0 CE
programmal olvasható .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú
változatnak mindenben meg kell egyeznie./ A nyomtatott példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti”
vagy a „Másolat” megjelölést. Esetleges eltérés esetén az „Eredeti” példány tartalma az irányadó. A
részvételi jelentkezések minden tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással és a
Részvételre jelentkezı cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példánya csatolandó) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni. A
jelentkezés elsı oldala a Felolvasólap legyen (1. sz. melléklet). A Felolvasólap csak a Részvételre
jelentkezı nevét és címét tartalmazza.
A postán feladott részvételi jelentkezést az Ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezés határidejéig sor került. A részvételi
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jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl vagy téves kézbesítésbıl
eredı kockázat a Részvételre jelentkezıt terheli.
A részvételi jelentkezés egyes példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az Ajánlatkérı az
eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre a részvételi jelentkezés.
9. A részvételi jelentkezések bontása
9.1. A részvételi jelentkezések bontására 2009. július 3-án 10.00 órakor – a Kbt. 110. § (2)
bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében – kerül sor a Nemzeti Szakképzési és
Felnıttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. VII. emelet 701. számú
Tanácstermében.
9.2. A részvételi jelentkezések bontásakor a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
110.§ (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek az Felolvasólapról ismertetésre.
9.3. A részvételi jelentkezések formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az
értékelési idıszakban kerül sor.
10. Kapcsolattartás
10.1.
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggı kapcsolattartásra kizárólag
írásban kerülhet sor az Ajánlatkérıvel. Az Ajánlatkérı visszautasít minden személyes vagy
nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
10.2.
A Részvételre jelentkezık valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérınek
megküldésre kerülı okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát („ÚMFT
TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minıségének és tartalmának
fejlesztése” címő kiemelt projekthez kapcsolódó „Pályakövetési Rendszer
(PKR - informatikai rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése”.
10.3.
A Részvételre jelentkezık a fenti szabályok megsértése esetén minden ebbıl eredı
következményt viselni kötelesek.
11. A részvételi jelentkezések rangsorolása
Az Ajánlatkérı a jogi és formai értékelést szem elıtt tartva, az alkalmasnak ítélt jelentkezıket a
jelen felhívásban meghatározottaknak megfelelıen bemutatott legfeljebb három legmagasabb
értékő referencia összértéke alapján rangsorolja. Az eljárás ajánlattételi szakaszára Ajánlatkérı az
elsı öt, a fentiek szerint összesített legnagyobb nettó referenciaértékkel rendelkezı Részvételre
jelentkezıt hívja fel.
Amennyiben a részvételre jelentkezık keretszámának (5) a felsı határán több részvételre jelentkezı
azonos értékelést kap, úgy azon jelentkezı jut tovább, akinek a rangsorolás során figyelembe vett
három legnagyobb értékő referenciája között a legnagyobb értékő (összegő) referenciája van.
Azonosság esetén a második legnagyobb értékő referencia dönt. További azonosság esetén a
sorrendben következı legnagyobb értékő referencia dönt.

12. Eredményhirdetés
12.1.
A részvételi szakasz eredményhirdetésének idıpontja: 2009. július 16. 10:00 óra;
helye: 1085 Budapest, Baross u. 52. VII. emelet 701. számú Tanácsterme.
12.2.
Az ajánlattételi felhívások megküldésének tervezett idıpontja: 2009. július 23.
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13. Egyéb információk
13.1.
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. A részvételi jelentkezést magyar nyelven
kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás
magyar nyelven történik.
13.2.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvő nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért
a részvételi jelentkezés valamennyi idegen nyelvő oldalának magyar nyelvő fordítását
csatolniuk kell. Felhívjuk a Részvételre jelentkezık figyelmét, hogy a hatósági igazolások
és nyilatkozatok magyar nyelvő fordítását is mellékelni kell a részvételi jelentkezéshez.
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II.

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TARTALMI
ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

1. A részvételi jelentkezéshez csatolandó igazolások
A részvételi jelentkezéshez becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejőnek és magyar
nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat – kivéve, ahol az Ajánlatkérı
egyéb formát ír elı – eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani.
Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülı igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy
a Részvételre jelentkezı köteles mellékelni az egyszerő magyar nyelvő fordításokat is.
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elıírásai szerint a részvételre jelentkezı
eldöntheti, hogy csatolja-e a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a részvételi jelentkezés
beadásakor, vagy a részvételi felhívás és a dokumentáció alapján a részvételi jelentkezés kötelezı
tartalmi elemeit nyertessége esetében csatolja.
o Amennyiben a részvételre jelentkezı úgy dönt, hogy a kizáró okok fenn nem állását
kizárólag abban az esetben kívánja igazolni, ha az eljárás nyertese lesz, úgy a Kbt
63.§ b) pontja szerint az eredményhirdetést követı 8. napon igazolja, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
o Amennyiben a részvételre jelentkezı úgy dönt, hogy a részvételi jelentkezésben
igazolja a kizáró okok fenn nem állását, úgy az alábbi követelményeket vegye
figyelembe:
1.1. A részvételre jelentkezés tartalmazzon egyértelmő nyilatkozatot arról, hogy
nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § és a 61. § és a 62. § (1) bekezdés a-b) pontja
hatálya alá esik, a 105. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
1.2. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet részvételi jelentkezı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki:
1.2.1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetıleg ha a Részvételre jelentkezı (alvállalkozó) személyes joga
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló
helyzetben van,
1.2.2. tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,
1.2.3. gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok
alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. tv. 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetıleg f) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, illetıleg ha a Részvételre jelentkezı tevékenységét más bíróság
hasonló okból és módon jogerısen korlátozta,
1.2.4. közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt,
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1.2.5. egy évnél régebben lejárt adó,- vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérı székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott,
1.2.6. korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását
jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig,
1.2.7. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló
bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggı
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott –
jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el,
1.2.8. a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel – ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben
megállapítást nyer, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült.
1.2.9. az egyenlı bánásmód követelményének az egyenlı bánásmódról és az
esélyegyenlıség elımozdításáról szóló törvénybe ütközı - két évnél nem régebben
meghozott - jogerıs közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és
bírsággal sújtott magatartást nem tanúsított.
1.2.10. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

Az eljárásban nem lehet részvételi jelentkezı vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghatározó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó szervezet aki:
a) három évnél nem régebben súlyos jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütközı cselekedetet követett el,
vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján
vállalt szerzıdéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az Ajánlatkérı
bizonyítani tud,
b) az eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen Kbt. 70. § (3)
bekezdése, 71. §) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetıleg hamis
nyilatkozatott tett.
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1.3. Becsatolandó igazolások
− részvételi jelentkezı és a 10% feletti alvállalkozó valamint az erıforrást nyújtó
szervezet csatolja be – a letelepedése szerinti ország – adó és társadalombiztosítási
hatóságnak, valamint a vámhatóságnak az eljárás eredménye kihirdetésének
idıpontját legfeljebb egy évvel megelızıen kelt APEH és VPOP igazolás, illetve a
megfelelı külföldi adó-, vámhatóság és külföldi Társadalombiztosítási szerv
megfelelı igazolásának eredeti vagy hiteles másolati példányát arról, hogy a
Részvételre jelentkezınek nincs egy évnél régebben lejárt tartozása, vagy ha van,
annak megfizetésére halasztást kapott.
− A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal igazolásának eredeti példánya, vagy annak
hiteles másolata, illetve a megfelelı külföldi hatóság igazolása, vagy cégszerően aláírt
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezı vagy az alvállalkozó, valamint az
erıforrást nyújtó szervezet nem tartozik a munkaügyi ellenırzés szempontjából a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá.
− A részvételi jelentkezı (ideértve a közös Részvételre jelentkezıket is), valamint a
közbeszerzés 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
valamint az erıforrást nyújtó szervezet nyújtsa be a részvételi jelentkezési határidıt
megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredetiben vagy hiteles másolatban,
valamint az esetleges változásbejegyzés iránti kérelem benyújtásának igazolását.
− A részvételi jelentkezı, a 10% feletti alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó
szervezet nyilatkozzon a kizáró okok fenn nem állásáról közjegyzı által hitelesített
nyilatkozatban.
.
2. Egyéb becsatolandó okiratok
A részvételi jelentkezı a jelentkezéséhez csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat,
amelyeket a részvételi felhívásban és dokumentációban az Ajánlatkérı elıírt.
2.1. A részvételi jelentkezı nyújtsa be a részvételi jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult
személy aláírási címpéldányát másolatban.
2.2. Az Ajánlatkérı elıírja a részvételi jelentkezı 10%-ot meghaladó és a 10 %-ot meg nem
haladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóinak, valamint a szerzıdés teljesítéséhez az
erıforrást nyújtó szervezet ismertetését a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a-b-c) pontja szerint.
2.3. A részvételi jelentkezı nyilatkozzon a Kbt, 105.§ (3) bekezdésében foglaltakról.
2.4. Az Ajánlatkérı elıírja, hogy az részvételi jelentkezık mutassák be önmagukat
(cégbemutatás) maximum egy-két oldal terjedelemben, alapvetıen a közbeszerzés tárgyával
összefüggı információk tekintetében.
2.5. Közös Részvételre jelentkezık esetében csatolni kell az együttmőködési megállapodást,
amely tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy
megjelölést és elérhetıségét, az egyetemleges felelısségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot.
2.6. Az részvételre jelentkezı csatoljon nyilatkozatot arról, hogy jelentkezése mely része
minısül üzleti titoknak a Kbt. 73. § alapján.
3. Iratjegyzék
Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva),
- Felolvasólap (Részvételre jelentkezı, meghatalmazott képviselıje, valamint közös részvételi
jelentkezés esetén Részvételre jelentkezık neve, címe),
-
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-

-

-

-

-

-

-

A Regisztrációs lap,
Aláírási címpéldány(ok) (a részvételi jelentkezés aláírójáé, illetve részvételre jelentkezı,
alvállalkozó részérıl mindenkié, akinek aláírása a részvételi jelentkezésben a jelen
közbeszerzési eljárással kapcsolatban elıfordul, de nem kell minden képviseletre jogosult
aláírási címpéldányát becsatolni),
Meghatalmazás Részvételre jelentkezı képviseletére. (Csak az esetben csatolandó, ha nem a
cégjegyzésre jogosított személy írja alá a részvételi jelentkezést, illetve közös részvételi
jelentkezés esetén),
Kizáró okok igazolása a részvételi felhívás III.2.1 pontjában elıírtak szerint,
60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat(ok), vagy annak másolata(i). Amennyiben a
cégbejegyzésben változásbejegyzés van folyamatban, a változásbejegyzés iránti kérelem
megküldésének igazolását és az informatikai vizsgálat eredményét igazoló dokumentum
egyszerő másolatát,
1 évnél nem régebbi, tartozást nem tartalmazó eredeti APEH és VPOP igazolás, vagy annak
hiteles másolata illetve a megfelelı külföldi adó-, vámhatóság és külföldi Társadalombiztosítási
szerv megfelelı igazolása,
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal igazolásának eredeti példánya, vagy annak hiteles
másolata, illetve a megfelelı külföldi hatóság igazolása, vagy cégszerően aláírt nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a jelentkezı vagy az alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó szervezet
nem tartozik a munkaügyi ellenırzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény hatálya alá,
A részvételre jelentkezı, közös jelentkezık, a 10%-nál nagyobb mértékben igény bevenni kívánt
alvállalkozó cégkivonatában szereplı, valamennyi számlavezetı pénzügyi intézmény 30 napnál
nem régebbi keltezéső eredeti vagy másolati nyilatkozata a részvételi felhívás III.2.2 pontjában
elıírt tartalommal,
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy valamennyi számlavezetı pénzügyi intézmény valamennyi
számlaszámra vonatkozó nyilatkozatát csatolták részvételi jelentkezéshez,
Felelısségbiztosítás fennállását igazoló biztosítási kötvény eredeti vagy másolati példány,

-

A 2006-2008. évre vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti mérleg és eredmény kimutatás
(egyszerő másolatban),

-

Nyilatkozat a 2006., 2007., 2008. üzleti év éves forgalmáról (nettó árbevételérıl), továbbá a
jelen közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszertervezés, kivitelezés és bevezetés)
tevékenységbıl származó éves forgalmáról (nettó árbevételérıl),
Az elızı három év (2006–2008) jelen eljárás tárgyának megfelelı szolgáltatásra vonatkozó
referenciák ismertetése (referencialista),
A feltüntetett referenciákról a Kbt. 68. §(1) bekezdésének megfelelıen a referenciaigazolások,
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekrıl.
Szakmai Önéletrajz a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberektıl.
Szándéknyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberektıl.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakirányú végzettségét igazoló okiratai. (egyszerő
másolatban)
Igazolás arra vonatkozóan, hogy Részvételre jelentkezı rendelkezik, ISO 9001:2000 vagy a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerint azzal egyenértékő minıségbiztosítási tanúsítvánnyal, illetve egyéb
egyenértékő minıségbiztosítási intézkedés bizonyítékaival.

-
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Közös részvételi jelentkezés esetén jelen Dokumentáció rendelkezései szerinti okiratok (a
képviselı cég meghatalmazása és a közös részvételre jelentkezık egymás közötti,
együttmőködési megállapodása)
- Üzleti titokról nyilatkozat
- Cégbemutató
- Nyilatkozat a Kbt. 105. § (1), valamint a Kbt. 105. § (3) bekezdésének megfelelıen.
-

Ajánlatkérı felhívja részvételre jelentkezık figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt valamennyi
dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak
minısül.
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1. számú melléklet

Felolvasólap
Az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minıségének és tartalmának
fejlesztése” címő kiemelt projekthez kapcsolódó Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai
rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése tárgyú közbeszerzési eljárásban
1. Részvételre jelentkezı megnevezése:
székhelye:
telefon:
telefax:
e-mail:
2. Kapcsolattartó

neve:
címe:
telefon:
telefax:
e-mail:

Dátum:

………..……………….
(cégszerő aláírás)
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2. számú melléklet

R E G I S Z T R Á C I Ó S

L A P

Az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minıségének és tartalmának
fejlesztése” címő kiemelt projekthez kapcsolódó Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai
rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában
A részvételi jelentkezést benyújtó vevı cég adatai:
Neve:
Székhelye:
Tel/fax
Kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
E-mail:
Kitöltve elküldendı a 06/1/434-5701 faxszámra az ajánlattételi határidı lejártáig!

…………………….
cégszerő aláírás
A Regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérı számára, ha valaki a meghirdetett
közbeszerzési eljárásban mint lehetséges Részvételre jelentkezı kíván szerepelni.
Ajánlatkérı biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési
eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja.
Kérdéseket Ajánlatkérı kizárólag a regisztrált Részvételre jelentkezıktıl fogad el. A feltett
kérdésekre adott válaszok végsı határideje a részvételi jelentkezési határidıt megelızı 4. nap.
Az Ajánlatkérı a Kbt. 103. § (2)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti,
hogy a Részvételre jelentkezık által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítı tájékoztatást
a www.tamop.nive.hu honlapon teszi elérhetıvé.
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