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AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet, Baross utca 52., Κapcsolattartó Braun Zoltán,
HU-1085 Budapest. Tel. +36 14345701. E-mail zbraun@nive.hu. Fax +36 12101063.
További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: Azonos
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
I.2) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI:
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal.
Oktatás.
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés:
A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A
képzés minıségének és tartalmának fejlesztése” címő kiemelt projektjéhez kapcsolódóan
Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése
vállalkozási szerzıdés keretében.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 7.
A teljesítés helye: Ajánlatkérı székhelye.
NUTS-kód: HU101 .
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya:
A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A
képzés minıségének és tartalmának fejlesztése” címő kiemelt projektjéhez kapcsolódóan
Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése
vállalkozási szerzıdés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
72262000, 72212610, 72263000, 72265000.
II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.
II.1.8) Részekre történı ajánlattétel:
Nem.
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.
II.2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:
A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A
képzés minıségének és tartalmának fejlesztése” címő kiemelt projektjéhez kapcsolódóan
Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése
2010.09.30-ig az alábbi 5 darab PKR modul és kapcsolódó 1 darab rendszerelem és 5 darab
belsı, külsı interfész kivitelezésével.
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 végrehajtásával.
1. A Pályakövetési Rendszer (PKR) részletes tervezése;
2. A Pályakövetési Rendszer (PKR) kivitelezése;
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 a részvételi és az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció):

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.9.2010.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes Ajánlattevınek legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjáig 5 000 000 HUF - azaz
ötmillió forint jóteljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja
alapján. A késedelem és a meghiúsulás esetére kikötött kötbért az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint kell vállalni.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatást a teljesítéstıl számított 60 napon belül fizeti meg az Ajánlatkérı
figyelemmel a Kbt. 305. §-ára. Az Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítésének elismerésérıl
teljesítésigazolást állít ki. Az ellenszolgáltatás teljesítése a vállalkozó bankszámlájára a
kincstári fizetés szabályai szerint átutalással történik. Ajánlatkérı elıleget nem fizet. A
részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy:
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre
vonatkozó elıírásokat is:
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdésének d), pontjában meghatározott
kizáró ok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki
a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban és s a 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód.
A kizáró okok fenn nem állását a részvételre jelentkezınek, a közös jelentkezıknek, a tíz
százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erıforrást
nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 63. § (1) bekezdése és a 63/A. §-a
szerint kell igazolnia, valamint a részvételre jelentkezınek a Kbt. 105. § (3) bekezdése szerint
nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
Az igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
A részvételre jelentkezınek, a közös jelentkezıknek, a tíz százalékot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erıforrást nyújtó szervezetnek nyertessége
esetén az eredményhirdetést követı nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a
63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
amennyiben ezt a részvételi jelentkezésben nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre
jelentkezı csatolja az alábbiakat:
a) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés
esetén a közös részvételre jelentkezık) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) valamennyi számlavezetı pénzügyi
intézményének valamennyi számlaszámra vonatkozó, a részvételi határidı lejártát megelızı
30 napnál nem régebbi keltezéső eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozata, legalább az alábbi
tartalommal:
— mióta vezeti a részvételre jelentkezı/alvállalkozó bankszámláját (év/hónap/nap),
— a részvételre jelentkezı/alvállalkozó fizetési kötelezettségének határidıre eleget tesz-e, a
pénzügyi intézményi nyilatkozat kiállításának dátumától számított 12 hónapon belül fordult-e
elı sorban állás a számlán.
b) Az elıírt feltételeknek megfelelı felelısségbiztosítás fennállását igazoló biztosítási
kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányával. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja]
c) Ha a részvételre jelentkezı letelepedése szerinti ország joga a közzétételt elıírja, úgy a
részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezık) és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg és
eredménykimutatást tartalmazó része, a 2006., 2007., 2008 vonatkozásában [Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont], amennyiben az éves beszámoló közzététele a fentiek alapján nem kötelezı,
úgy a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezık)
nyilatkozata a mérleg szerinti eredményrıl [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont];
d) A Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés
esetén a közös részvételre jelentkezık) éves nettó forgalmáról, továbbá a jelen közbeszerzés
tárgya szerinti (informatikai rendszertervezés, kivitelezés és bevezetés) tevékenységbıl
származó éves nettó forgalmáról szóló nyilatkozata, 2006., 2007., 2008.évekre vonatkozóan.
Amennyiben a részvételre jelentkezı más szervezet(ek) erıforrásaira támaszkodik, az
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl a 65. § (4) bekezdés a)
vagy b) pontja szerinti igazolásokat is csatolni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérı alkalmatlannak minısíti a
részvételre jelentkezıt, ha:
a) a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkezı) vagy
valamelyik - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt - alvállalkozó számlavezetı pénzügyi intézményének nyilatkozata alapján a nyilatkozat
kiállításának dátumától számított 12 hónapon belül bármelyik számláján sorban állás fordult
elı [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
— fizetési kötelezettségének egy alkalommal nem tett eleget.
b) a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkezı) nem
rendelkezik érvényes és hatályos, informatikai tevékenységek végzésére kiterjedı, legalább
30 000 000 HUF biztosítási összegő felelısségbiztosítással [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
c) 2006., 2007., 2008 év vonatkozásában a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén
bármelyik részvételre jelentkezı) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) mérleg szerinti eredménye bármelyik évben
negatív. [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
d) a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkezı) éves
nettó forgalma 2006., 2007., 2008. év valamelyikében nem eléri el a 200 000 000 HUF-ot
[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
A részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkezı) a jelen
közbeszerzés tárgya (informatikai rendszertervezés, kivitelezés és bevezetés) szerinti éves
nettó forgalma 2006., 2007., 2008. évek valamelyikében nem eléri el a 120.000.000,- Ft-ot.

[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
A fenti pontokban elıírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezınek és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak a b) és d) pontoknak együttesen, az a) és c) pontokban elıírt
követelményeknek önállóan kell megfelelnie.
Közös részvételre jelentkezés esetén az egyes részvételre jelentkezıknek külön-külön kell
megfelelniük a pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében elıírt fenti követelményeknek,
támaszkodhatnak más szervezet erıforrásaira is Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján.
Az erıforrás igénybevételére a Kbt. 4. § 3/E. pontja vonatkozik.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés
esetén a közös részvételre jelentkezık) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által az elızı három évben (2006., 2007. és
2008.) teljesített legjelentısebb szolgáltatások ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a
szerzıdést kötı másik fél, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás
mennyisége megnevezésével és a szolgáltatás tárgyának rövid leírásával, a kapcsolattartó
nevének és telefonszámának megadásával), oly módon, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményei között elıírt referenciák fennállása egyértelmően megállapítható
legyen, az alábbiak szerint:
— a 68. § (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó megrendelı esetében az általa kiadott és
aláírt eredeti igazolás (referencialevél), vagy hiteles másolatának csatolása, legalább a fenti
tartalommal,
— a 68. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megrendelı esetében az általa kiadott és aláírt
eredeti igazolás (referencialevél), illetve hiteles másolatának, vagy a részvételre jelentkezı
nyilatkozatának csatolása, legalább a fenti tartalommal.
b) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
(szervezetek), illetve vezetık megnevezése és bemutatása, az alkalmassági követelmények
fennállásának megállapítására alkalmas szakmai önéletrajz és a képzettséget igazoló okiratok
másolati példányainak csatolásával, szakemberek által aláírt szándéknyilatkozattal, különös
tekintettel azon szakemberekre, akik a minıségellenırzésért felelısek.
c) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének g) pontja alapján független tanúsító által kiadott ISO
9001:2000 vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint azzal egyenértékő minıségbiztosítási
tanúsítvány, illetve egyéb egyenértékő minıségbiztosítási intézkedés bizonyítékának eredeti
vagy közjegyzı által hitelesített példánya.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérı alkalmatlannak minısíti a részvételre jelentkezıt, ha.
a) a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezık),
valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az elmúlt 3 év (2006., 2007., 2008.) mindegyikében,
legalább nettó 120 000 000 HUF értékő, rendszertervezésre, kivitelezésre és azok informatikai
bevezetésére vonatkozó referenciával. A referenciáknak az adott éven belül az alábbi területek
mindegyikére ki kell terjednie, akár összességében, akár külön - külön [Kbt. 67. § (3)
bekezdés a) pont];
— webes portálfejlesztés,
— adatgyőjtési rendszer, amely primer adatok győjtését, illetve ilyen adatok feldolgozását
valósítja meg a származtatott adatok, összegzések szempontjainak, idı-, egyéb
tartományainak felhasználó által történı kijelölésével,
— a riporting rendszer, amely riportok, kimutatások készítését valósítja meg a felhasználó
által történı kijelöléssel, kimutatások adatainak tárolásával készített (és tárolt) kimutatások

összehasonlításával, a kimutatások eredményeinek exportálásával.
b) a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezık),
valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az alábbi számú és összetételő szakembergárdával,
melyen belül egy egy megajánlott szakember több kompetenciaterületet is lefedhet [Kbt. 67. §
(3) bekezdés d) pont]:
— legalább 5 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, és szoftverfejlesztési területen legalább 5 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, folyamatszervezési és informatikai
rendszertervezési területen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezı szakemberrel,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, rendszerintegrációs területen legalább 5 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, adatgyőjtési, -feldolgozási és -szolgáltatási
területen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, és szakképzési, felnıttképzési területen
legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, CISA vizsgával, valamint adatbiztonsági
területen legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, IPMA A vagy B minısítéssel és legalább 3
éves projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezı szakember,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, legalább 3 éves projektvezetıi gyakorlattal
rendelkezı szakember, aki az elmúlt 3 évben legalább 120 000 000 HUF értékő
rendszerfejlesztés projektvezetıi feladatait látta el,
— legalább 1 fı, felsıfokú iskolai végzettségő, statisztikai informatikai rendszer tervezésében
és fejlesztésében gyakorlattal rendelkezı szakember.
c) a részvételre jelentkezı (közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezık
bármelyike együttesen) nem rendelkezik szoftverfejlesztési tevékenységre kiterjedı ISO
9001:2000 vagy azzal egyenértékő, független tanúsító által tanúsított minıségbiztosítási
rendszerrel, illetve azzal egyenértékő bizonyított minıségbiztosítási intézkedésekkel [Kbt. 67.
§ (3) bek. g) pont].
Az erıforrás igénybevételére a Kbt. 4. § 3/E. pontja vonatkozik.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések:
Nem.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?:
Nem.
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közremőködı személyek nevét és képzettségét?:
Igen.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:
Meghívásos.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy
keretszáma:

A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérı az
alkalmasnak ítélt jelentkezıket a jelen felhívásban meghatározottaknak megfelelıen
bemutatott legfeljebb három legmagasabb nettó 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.
IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás.
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetık (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.7.2009 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért: nem.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı:
3.7.2009 - 10:00.
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére:
23.7.2009.
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók:
Magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama:
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E?:
Nem.
VI.2) A SZERZİDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási alapot: TÁMOP-2.2.1/-08/1-2008-0002 „A képzés minıségének és tartalmának
fejlesztése”.
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: Ajánlatkérı az
ajánlati 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 (regisztrációs lap) visszaigazolni. Közös részvételre jelentkezés esetében
elegendı az egyik jelentkezınek a részvételi dokumentációt visszaigazoltan letölteni.
2.) Az Ajánlatkérı a Részvételre jelentkezıktıl kiegészítı tájékoztatás körében érkezı
kérdésekre adott válaszokat a honlapján teszi közzé a Kbt. 103. § (3) bekezdésre figyelemmel.
3.) 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. A Felolvasólap csak a Részvételre
jelentkezı nevét és címét tartalmazza.
A borítékon az eljárás tárgyaként az alábbi felirat szerepeljen:
„Részvételi jelentkezés az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 programhoz kapcsolódó „
Pályakövetési Rendszer (PKR-informatikai rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL!”.
4.) A jelentkezések benyújtásának helye: 1085 Budapest, Baross u. 52. fsz. 2. szoba Postázó,
MAGYARORSZÁG.
A jelentkezés napján: 1085 Budapest, Baross u. 52. VII/702. szoba Közbeszerzési Osztály,
MAGYARORSZÁG.
5.) Jelentkezések bontása: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet 1085 Budapest,
Baross u. 52. VII. emelet 701. számú Tanácstermében 3.7.2009 (10:00).
Résztvevık a Kbt. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek/szervezetek.
6.) Részvételi szakasz eredményhirdetése: 16.7.2009 (10:00); helye: 1085 Budapest, Baross u.
52. VII. emelet 701. számú Tanácsterme, MAGYARORSZÁG.
7.) A feltételek a minısített ajánlattevık jegyzékében foglalt minısítési szempontoknál
szigorúbbak.
8.) A hiánypótlás teljes körben biztosított.
9.)Közös jelentkezés esetén a vezetı céget meg kell jelölni, és a közös
jelentkezıknek/ajánlattevıknek egyetemleges felelısséget kell vállalniuk, az errıl szóló
nyilatkozatot a részvételi jelentkezésben be kell csatolni.
10.) A jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt. 105. §-a (1) bekezdésének a) és b) és c) pontjára.
A részvételre jelentkezı köteles nyilatkozni, a Kbt. 105. § (3) bekezdésében foglaltakról.
11.) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezı, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az erıforrást nyújtó
szervezet - jelentkezési határidı idıpontjához viszonyítva - 60 napnál nem régebbi
cégkivonatát. Szintén be kell nyújtani a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselıi
közül a jelen közbeszerzési eljárásban résztvevı személyek aláírási címpéldányát, és amennyiben szükséges - az általuk adott, a meghatalmazó és meghatalmazott aláírás mintáját
is tartalmazó, közjegyzıi okiratba, vagy teljes bizonyító erejő okiratba foglalt,
meghatalmazást.
12.) Ajánlatkérı felhívja a jelentkezık figyelmét a Kbt. 100. §-ának (2) bekezdésére, amely
szerint a részvételi szakaszban az ajánlatkérı nem kérhet, a részvételre jelentkezı pedig nem
tehet ajánlatot.

13.) A részvételre jelentkezık az ajánlattételi szakaszban csak úgy tehetnek ajánlatot, ahogyan
az alkalmassá minısítésük megtörtént.
14.) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 70. §-ának (4) bekezdésére a 101. § (2) bekezdése
alapján, amely szerint a részvételre jelentkezı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem
nyújthat be közös részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezıvel, illetıleg abban más
részvételre jelentkezı - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá a Kbt. 123. §-ának (5) bekezdése
alapján az ajánlattételre felhívott jelentkezık közösen nem tehetnek ajánlatot.
15.)A részvételre jelentkezı a részvételi jelentkezésében a kifejezetten és elkülönített módon
Mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 106. §. -ra
figyelemmel.
16.) A Részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell arról, hogy a részvételi jelentkezését a Kbt.
104. § (1) bekezdésének megfelelıen - a részvételi felhívásban, illetıleg a részvételi
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen tette meg.
17.) A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt. 105. § (1) a)-c) pontjára és a (3)
bekezdésre vonatkozóan.
18.) A részvételre jelentkezınek (közös jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezıknek), valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak nyilatkozniuk kell a részvételi jelentkezésben, hogy
valamennyi számlavezetı pénzügyi intézmény valamennyi számlaszámra vonatkozó
nyilatkozatát csatolták.
19.) A részvételre jelentkezı ajánlatában nyilatkozzon, hogy a kis-és középvállalkozásokról,
fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minısül-e.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság, Margit krt 85., HU-1024 Budapest.
Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2003. évi
CXXIX tv. 323.§.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl
szerezhetı be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság, Margit krt 85., HU-1024 Budapest.
Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.6.2009.

