
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  
 

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;  

c) az ajánlatkérő 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)  

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

Harmadik rész, 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];  

13.136.000.-Ft  

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele 

a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;  

Kötelező  

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.  

2009/08/28  

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő 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 

Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.  

Képviseleti jogosultság megléte [x]  

 

Egyéb közlemény: 

Kbt. 6.§. (2) bekezdés alapján ellenjegyzésre jogosult: Romhányiné dr. Balogh Edit 

                                                                        3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

  

  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

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 EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  

   

Építési beruházás [ ]  A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [x]  

Építési koncesszió [ ]  



Szolgáltatási 

koncesszió 
[ ]  

  

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: 
Abony Város Önkormányzata  

Postai cím: 
Kossuth tér 1.  

Város/Község  
Abony  

Postai irányítószám: 
2740  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit  

Telefon: 
53/361-571  

E-mail: 
abony@abony.hu  

Fax: 
53/360-010  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL): 

  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

  

I.2.) Az ajánlatkérő típusa 

  

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 

[ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

  

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 



[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[ ] Egyéb (nevezze meg): helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV.Tv. szerinti tevékenység.  

[ ] Egészségügy   

  

  

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

  

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 

[ ] nem [x]  

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) Meghatározás  

        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 

amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) [ ] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [x] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória 27  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. 

és 4. mellékletében) 

  

  

  

  

[ ] Szolgáltatási 

koncesszió  



A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

2740 Abony, Kossuth tér 

1.szám  

NUTS-kód HU102  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma  

Keretmegállapodás egy 

ajánlattevővel [ ]  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak 

számokkal és pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Vállalkozási szerződés az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretén belül Abony 

Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti fejlesztése, ÁROP-3.A.1/A-2008-0044 

azonosító számú projekt megvalósítására.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 75112100-5     

Kiegészítő tárgy(ak) 75121000-0     
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből 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) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Az Államreform Operatív Program keretében „A polgármesteri hivatalok 

szervezetfejlesztése” kiírás (kódszám: ÁROP-3.A.1/A-2008-0044) szerint Abony Város 

Önkormányzata a „Polgármesteri Hivatalának szervezeti fejlesztése” pályázat alapján 

projektet kíván végrehajtani.  

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK, 

MÉRNÖKI, 

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEK, ADATBÁZISOK, TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE, 

KÉPZÉS 

A döntési mechanizmus korszerűsítése: 

 

1/a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment 

erősítése érdekében  



1/c) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési 

folyamat átalakítása)  

1/e) a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása  

1/l) a projektszemlélet megerősítése 

II. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása: 

2/d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata 

2/e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása  

2/h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása 

III. Partnerség erősítése: 

3/a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának 

javítása, döntések nyilvánossá tételére;  

 

Az Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezet nettó 13.136 e Ft. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 

92. §. C) pontjának fennállása esetén eredménytelenné nyilvánítja. 

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 szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  

hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

  

  

  

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés 2009/10/30 (év/hó/nap)  

ÉS/VAGY 

befejezés 2010/05/31 (év/hó/nap)  

  

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmi kötbér (legalább 50.000.-Ft/nap) a nyertes ajánlatnak megfelelő vállalás szerint, 

valamint meghiúsulási kötbér.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre  
A vállalkozó 1db részszámla és végszámla benyújtására jogosult a szerződés tervezetében 

meghatározott módon. A végszámla a bruttó vállalási ár 40%-nál kevesebb nem lehet. 

A számla kifizetésére a Kbt. 305.§ (3) bekezdése és a szerződésben foglaltaknak 

megfelelően van mód.  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben)  



Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de 

közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és az ajánlattevőknek közös 

nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 

esetben) igen [ ] nem [x]  

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) Részvételi feltételek  

   

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve 

a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetőleg erőforrást biztosító 

szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok 

fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, ill. erőforrást biztosító szervezet, 

akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást biztosító szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy a közbeszerzés értékének 10 %-

át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, valamint erőforrást biztosító 

szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

fennállnak.:  

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

kell igazolni 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P1. Ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 71.§ 

(1) bekezdésének b.) pontja szerinti 

alvállalkozójának csatolni kell a 2007. és 

2008. évi számviteli jogszabályok 

szerinti mérlegének és eredmény-

kimutatásának eredeti, vagy közjegyző 

által hitelesített másolatát. 

P2. Ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 71.§ 

(1) bekezdésének b.) pontja szerinti 

alvállalkozónak csatolni kell valamennyi 

számlavezető pénzintézetétől származó, 

az ajánlat benyújtását megelőző 60 

napnál nem régebbi nyilatkozatát az 

alábbi tartalommal: 

- a vezetett bankszámla száma, 

- számlavezetés kezdete, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71.§ 

(1) bekezdésének b.) pontja szerinti 

alvállalkozó ha: 

P1. A 2007. és 2008 évi számviteli 

jogszabályok szerinti mérlegének és eredmény-

kimutatás alapján üzleti eredménye negatív 

volt. 

P2. A számlavezető pénzintézete nyilatkozata 

szerint a nyilatkozat kiadását megelőző egy 

éven belül bármely bankszámláján előfordult 

15 napot meghaladó sorban álló tétele. 



- számláján a nyilatkozat kiadását 

megelőző egy éven belül 15 napon túli 

sorban állás jelentkezett-e.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M1: Ismertetnie kell, az ajánlat 

benyújtását megelőző megjelölt három 

évben (2006., 2007. és 2008) a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő 

szolgáltatásait. Az ismertetőnek 

tartalmaznia kell a referencia 

szolgáltatások tartalmi jellemzőit, a 

szerződést megrendelő fél megnevezését, 

képviselőjének nevét és telefonszámát, a 

szolgáltatás teljesítésének idejét, az 

ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi 

szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 

megjelölését. A referencia munkákat a 

Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően kell igazolni. 

M2: A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja 

alapján az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 

71.§ (1) bekezdésének b.) pontja szerinti 

alvállalkozójának meg kell neveznie 

azokat a szakembereket, akiket be kíván 

vonni a teljesítésbe, a képzettségük 

ismertetésével. A fentiek igazolására be 

kell nyújtani a szakemberek bemutatását 

(milyen feladatra alkalmazza, milyen 

szakmai gyakorlattal rendelkezik, az 

alkalmassági követelményeknek hogyan 

felel meg), és eredeti önéletrajzát, mely 

tartalmazzon egyértelmű utalásokat, 

hogy a szakmai követelményeknek 

hogyan felel meg – hol és mikor szerezte 

szakmai gyakorlatát, mely szervezetnél, 

milyen projektben szerzett 

tapasztalatokat, valamint 

nyelvismeretükre (a magyar nyelvre is) – 

olyan adattartalommal, amely lehetővé 

teszi az adatok ellenőrzését. Csatolja a 

végzettségét, képzettségét igazoló 

okiratok másolatát.  

M3: Csatolnia kell az üzletvitel és/vagy 

általános tanácsadás tevékenységre 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik az előző három évben (2006., 2007. 

és 2008), összesen legalább 3 db, együttesen 

bruttó 30 millió forint szervezetfejlesztésre, 

folyamatszabályozásra, szervezeti stratégia 

kialakításra vonatkozó pozitív referenciával, 

amely(ek)ből legalább egynek az értéke nem 

érte el a nettó 13 millió Ft-ot. A bemutatott 

referenciák közül legalább egynek 

önkormányzatnál végzett feladatra kell 

vonatkoznia. 

Ajánlatkérő referenciaként kizárólag a 2006. 

2007. és 2008. évek valamelyikében befejezett 

szolgáltatást fogad el. Az alkalmassági 

feltételnek a részvételre jelentkezőnek és 10 % 

feletti alvállalkozójának együttesen kell 

megfelelnie.  

 

M2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös 

ajánlattétel esetén a tagok) , illetve a Kbt. 71.§ 

(1) bekezdésének b.) pontja szerinti 

alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkezik 

legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberrel, akik mindannyian magyar 

nyelven mind írásban, mind szóban anyanyelvi 

szinten kommunikálnak: 

a. legalább 1 fő projektvezetővel, aki 

szakirányú felsőfokú, pénzügyi, jogi vagy 

(köz)gazdasági szakirányú végzettségű, 

rendelkezik helyi közigazgatás területén 

szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalattal és 

2 éves projektvezetői gyakorlattal, 

b. legalább 1 fő folyamatszervezési szakértővel 

– műszaki, gazdasági vagy igazgatásszervezési 

felsőfokú végzettségű – aki rendelkezik 

legalább 2 éves munkatapasztalattal ügyvitel-

szervezési, igazgatásszervezési vagy 

folyamatszervezési szakterületen; 

c. legalább 1 fő közgazdasági vagy jogi 

végzettséggel rendelkező, költségvetési 

gazdálkodás területen szerzett tapasztalattal 



vonatkozóan bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált tanúsító által 

kiállított minőségbiztosítási tanúsítvány 

másolatát vagy a működő 

minőségbiztosítási rendszer leírását. 

(Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja).  

rendelkező szakemberrel;  

d. legalább 1 fő projektmenedzsment 

szakértővel – műszaki, vagy gazdasági 

felsőfokú végzettségű – aki rendelkezik 

legalább 2 éves munkatapasztalattal EU 

forrásokból finanszírozott projektek 

menedzsmentjében;  

e. legalább 1 fő jogi végzettségű szakemberrel, 

aki rendelkezik önkormányzati területen 

szerzett tapasztalattal és részt vett jogszabályok 

előkészítésében. 

Ajánlattevő egy szakembert maximum 2 

szakértői kategóriában mutathat be. Az 

alkalmassági feltételnek a részvételre 

jelentkezőnek és 10 % feletti alvállalkozójának 

együttesen kell megfelelnie. 

 

M 3: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös 

ajánlattétel esetén az ajánlattevők külön-külön, 

ha nem rendelkeznek érvényes, üzletvitel 

és/vagy általános tanácsadás tevékenységre 

vonatkozóan MSZ EN ISO 9001:2001 (vagy 

azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszer 

tanúsítással vagy a Kbt. 68 § (4) bekezdése 

szerinti, az egyenértékű minőségbiztosítási 

intézkedés egyéb bizonyítékával. (A 

követelménynek ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 

71.§ (1) bekezdésének b.) pontja szerinti 

alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.) 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre 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 történő 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 megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]  

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni) 

  Részszempont Súlyszám 

1. 
A szevezetfejlesztési feladat elvégzése során alkalmazott szakmai 

módszertanok, szakmai eljárások száma 
55 

2. Szervezetfejlesztési tanácsadói szolgáltatások díja 20 

3. A közbeszerzés tárgya szerinti szakterületen végzett kutatási tevékenység 15 

4. Kötbér mértéke/nap 10 
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

  

IV.3) Adminisztratív információk  

 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 

nem [x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]  

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: 2009/10/08 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00  



Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.- Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

Az összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az 

ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. Raiffeisen Bank Zrt, Szolnok 12050002-

00115643-00100001 számú számlájára, vagy készpénzbefizetéssel KÁR-MENTOR Bt. 

házipénztárába, a Szolnok, Arany János út 20. szám alatti irodájában.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2009/10/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

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

benyújthatók  
HU  

Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/10/08 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

Helyszín : Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony, Kossuth 

tér 1.) I.e. Tárgyaló  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint  

  

V. szakasz: kiegészítő információk  

 

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) a szerződés 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:  

Államreform Operatív Program (ÁROP) keretén belül ÁROP-3.A.1/A-2008-0044  

V.3) További információk (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. október 15-én, 17:30 óra.  

Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony, Kossuth tér 

1.szám) I. em. Tárgyaló  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. október 30-án, 10:00 óra. Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala ( 2740 Abony, Kossuth tér 1. ) I. em. polgármesteri iroda  

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 



feltétele? (adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 

információk: (adott esetben)  

A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattevők esetében elegendő, ha a 

dokumentációt az egyik ajánlattevő vásárolja meg. A dokumentáció megvásárlása az 

eljárásban való részvétel feltétele. 

A dokumentáció átvehető a vételár kifizetését igazoló dokumentum átadása ellenében, a 

felhívás közzétételének napjától az ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. 

irodájában, Szolnok, Arany János út 20. szám alatt, munkanap 9:00 és 12:00 óra között, az 

ajánlat benyújtásának napján 09:00-10:00 óráig, előzetes telefonos egyeztetést követően. A 

dokumentáció beszerezhető a Kbt. 54.§(4) szerint is.  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 

esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám alsó és felső határa:  

70-90 pont  

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 

esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 

V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a 

IV.2.1.) pont szerinti résszempontok alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám 

részszempontonként: 70-90 pont. 1., 2., valamint 4. bírálati elem tekintetében az ajánlatkérő 

számára legkedvezőbb ajánlati érték kap 90 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlati érték kap 

70 pontot. A többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 70-90 pont között lineáris 

arányosítással kerül kiszámításra. Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban 

meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. A legmagasabb értékű pontszámot elérő 

ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes. A 3., bírálati elem 

tekintetében igazoltan végzett kutatási tevékenység esetén 90 pont, amennyiben ajánlattevő 

ilyet igazolni nem tud, úgy 70 pont adható. Az ajánlati árat magyar forintban, egy 

összegben, nettó értéken kell feltüntetni a felolvasó lapon.  

Az ajánlati ár vonatkozásában a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A késedelmi kötbér, 

valamint szevezetfejlesztési feladat elvégzése során alkalmazott szakmai módszertanok, 

szakmai eljárások száma vonatkozásában a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  

igen [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek (konzorciumi ajánlat esetén valamennyi 

tagnak) az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem korábbi keltezésű cégkivonatát, a 

beszerzés tárgyának teljesítésével összefüggő tevékenységi jogosultság és a 

bankszámlaszámok ellenőrzésére. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az 

ajánlatban megjelölt tevékenység elvégzésére való jogosultsággal, vagy nem nyújtott be a 

cégkivonatban szereplő összes bankszámlára vonatkozóan, a számlavezető banktól 

bankigazolást és a kiírásban előírtakat nem elégíti ki, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot 

érvénytelenné fogja nyilvánítani.  

2) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, 

akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, 

illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz 

csatolni kell. Csatolni kell továbbá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) hitelesített aláírási 



címpéldányát(it). Amennyiben az aláíró meghatalmazott úgy a meghatalmazást eredetiben 

kell csatolni. 

3) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § 

(1)(2) bekezdésre, illetve 71. § (1) bekezdésre, valamint a Kbt. 71 § (3) bekezdésre 

vonatkozóan. 

4) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második 

legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. [Kbt.91.§ (2) bekezdés. 

5)Az ajánlati dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, melyet az ajánlathoz kitöltve 

és minden oldalát szignálva kell becsatolni. 

6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

7) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 

létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges 

kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlathoz csatolniuk kell a 

konzorciális megállapodást. 

8) Az ajánlattevőknek projekttervet kell készíteniük az ajánlati dokumentációban megadott 

tartalmi szempontok alapján. A projektterv hiányát, illetve nem a dokumentációban 

megadott szempontok alapján elkészített projekttervet ajánlatkérő érvénytelenségi oknak 

tekinti. 

9) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható lezárt 

kötésben, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani 

10) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500.000.- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához 

köti. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján teljesíthető. Az ajánlatkérő 

bankszámlaszáma ERSTE Bank Nyrt, 11993609-06147486-10000104. Az ajánlati 

biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő kijelenti, 

hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték 

befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy 

átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti 

vagy hiteles másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján 

kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példányának 

csatolása útján) kell igazolni 

11) Hiánypótlás az eljárás során a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosított. 

  

  

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/28 (év/hó/nap) 
 

A. melléklet  

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők 

be  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János u. 20.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
Magyarország  



Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Tóth Róbert  

Telefon: 
56/426-226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
56/513-395  

Internetcím (URL):  

  

  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  

Hivatalos név: 
KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: 
Arany János u. 20.  

Város/Község  
Szolnok  

Postai irányítószám: 
5000  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Tóth Róbert  

Telefon: 
56/426-226  

E-mail: 
karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 
56/513-395  

Internetcím (URL):  

  

  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  

B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

  

A rész száma 1 meghatározás  



   

1) A rész meghatározása  

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség vagy érték 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY Kezdés (év/hó/nap) 

ÉS/VAGY  

Befejezés (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) 

---------------------- 

  

  

 


