
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
   Építési beruházás
   Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Teket Mária közbeszerzési referens
Telefon: +36 17954699
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
   Közszolgáltató
   Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
   Egyéb (nevezze meg): 
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Progress - Határtalan Egyenlőség projekt megvalósítása”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

   Építési beruházás
   Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország egész területe



NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„PROGRESS - Határtalan egyenlőség” - Esélyegyenlőségi óra általános-
és középiskolások számára – rendezvényszervezés vállalkozási szerződés
keretében az alábbi témában:
- Esélyórák/esélynapok/foglalkozások szervezése általános- és középiskolás
fiatalok számára, mely során játékos formában maguk a diákok tehetik fel
kérdéseiket, találhatják meg válaszaikat és teljesíthetik a feladatokat az
esélyegyenlőség különböző területeivel kapcsolatban. A találkozók rendhagyó
osztályfőnöki órák keretében zajlanak, és elsődlegesen a fogyatékosság,
a faji- etnikai származás és a generációk közti együttműködés témáit járják
körül.
- További kiegészítő programok: tudáspróba, akadályverseny, saját
produkciók megvalósítása stb.
A feladatok komplex módon felölelik a generációk közti együttműködés
erősítése, a kisebbségek-előítélet, a kulturális/társadalmi sokszínűség témáit,
és hozzájárulnak a sztereotípiák aktív feloldásához.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79952000-2
További
tárgyak:

80590000-6
79342200-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre



   valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

100 alkalommal esélyegyenlőségi órák/foglalkozások megvalósítása
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 80000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/09/03 (év/hó/nap)
Befejezés 2012/12/15 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: 0,05 %/nap, a késedelem első napjától kezdődően.
Hibás teljesítési kötbér: a kötbéralap 10 %-a,
Meghiúsulási kötbér: maximum a teljesítés nettó ellenértékének 50%-áig Az
ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A vállalkozási díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy a szerződés
alapján történő kifizetések a Kbt. 130.§ (3) –(4) bekezdése szerint történnek
és az Art. 36/A.§ hatálya alá esnek.
Ajánlattevő – az ajánlattételi szakaszban általa megadott ütemezés
szerint - részszámlák benyújtására jogosult. A részszámla összegét az
ajánlatkérõ által teljesítésigazolással elismert szerzõdés szerinti teljesítés
mértékének megfelelõen kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti
nettó ellenszolgáltatás a szerzõdés megvalósult értékét nem haladhatja
meg. Ajánlattevő a végszámláját a projekt részét képező záróbeszámoló
elfogadását követően nyújthatja be.



III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem szükséges.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az
eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a 310/2011.(XII.23)
Kormány rendelet 12. §-a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében Részvételre jelentkezőnek a 310/2011.(XII.23) Kormány rendelet
10. §-a szerint kell igazolnia részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
vagy alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplőt.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Részvételre jelentkező, közös Részvételre jelentkező csatolja Kbt.55.§-ára
tekintettel a 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 14.§(1) bek. alapján a
következőket:
P1. és P2. Részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozata az
előző 3 lezárt üzleti évben a nettó teljes árbevételére, és a közbeszerzés
tárgyából származó nettó árbevételre vonatkozóan,attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas a Részvételre jelentkező, közös Részvételre jelentkező, ha:
P1. Teljes árbevétele az előző 3 lezárt üzleti évben elérte összesen a
minimum nettó 50 millió forintot,
P.2. az előző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hátrányos
helyzetű emberek esélyegyenlőségét javító tevékenység) származó nettó
árbevétele elérte összesen a minimum nettó 10 millió forintot.



A Kbt. 55.§ (5) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a
Részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Részvételre jelentkező, közös Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011
(XII.23) Korm. Rendelet 15.§(3) bek. alapján a következőket:
M1. A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra
vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Korm. rendelet
16.§ (5) bekezdése szerint (min. tartalom: a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a
referenciát adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas a Részvételre jelentkező, közös Részvételre jelentkező, ha:
M1. A vizsgált években összesen rendelkezik legalább egy darab,
össztársadalmi, szociális témát a középpontba helyező, országos szintű
programmegvalósítására vonatkozó szolgáltatási referenciával, minimum
nettó 5 millió Ft. értékben.
M2. Rendelkezik az alábbi szakemberekkel, akik között átfedés nem
lehetséges:
- legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év
rendezvényszervezési területen vezetői gyakorlatot szerzett, tárgyalóképes
angol nyelvtudással rendelkező szakemberrel - rendezvényszervező
- legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év kommunikációs
területen gyakorlatot szerzett, tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező
szakemberrel – PR-szakember
- legalább 2 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves oktatási
tapasztalattal rendelkező szakemberrel – oktatási szakember
- legalább 2 fő esélyegyenlőségi területen, kiemelten fogyatékosságügy,
romaügy illetve idősügy területén elméleti és gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakember – esélyegyenlőségi szakember
- legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves európai uniós
projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező, tárgyalóképes angol
nyelvtudással rendelkező szakember – projektvezető
A Kbt. 55.§ (5) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a
Részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek.



III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

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

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
122. §. (4) bek. alapján
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma



VAGY:
Tervezett minimum 1 és ( adott esetben) maximális létszáma 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Ajánlatkérő a Kbt. 90. §. (3) bekezdése alapján maximum 5-ös keretszámot
határoz meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők közül az
eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszám felső határáig terjedő
számú alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre
jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást.
Rangsorolás módja a Kbt. 90. § (4) bekezdése alapján: A beszerzés tárgya
szerinti referenciák (a vizsgált évekből származó össztársadalmi, szociális
témát a középpontba helyező, országos szintű programmegvalósítására
vonatkozó szolgáltatási referencia) nettó összege.

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát: nem

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

   A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár 30
A programterv kidolgozottsága
és szakmai minősége –
rendezvényszervezési és
kommunikációs szempontok
tekintetében

30

Az oktatási tematika szakmai
minősége, módszertana és
részletezettsége

30

Célcsoportok elérésének módszertani
megalapozottsága és hatékonysága
- a programterv mennyire szolgálja a
célcsoportok azonosulását

20

A programterv eredetisége és a
kreativitás mértéke

15

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem



(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/07/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát (63.500 Ft.) átutalással kell teljesíteni az EMMI
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01425190–00000000 számú
fizetési számlájára. Fenti ár a 27 % Áfa összeget tartalmazza. Átutaláskor
a közlemény rovatban fel kell tüntetni a hirdetmény KÉ számát, valamit a
„Progress EWL dokumentáció vételára” szöveget.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/07/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum: 2012/07/26 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 
   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/07/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1055 Budapest, Arany János u. 6-8.
sz., III. emelet, 341. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:



A Kbt. 62.§-a szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson. A részvételi
jelentkezések – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 09 -12
óráig adhatók le, a részvételi határidő lejárta napján 9-10.00 óra között.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
JUST/2011/PROG/AG/1888 számú, „PROGRESS - Határtalan egyenlőség”
elnevezésű uniós támogatási szerződés

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

Az első tárgyalás időpontja: Az ajánlatok bontását követő 6. munkanap 10:00
órai kezdettel.
A tárgyalás helyszíne: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest,
Akadémia u. 3. szám alatti tárgyalója.
Az ajánlatkérő egy vagy – szükség esetén - többfordulós tárgyalást tart a
részvételi szakaszban kiválasztott maximum 5 ajánlattevővel, amely során a
tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel
köthesse meg a szerződést. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amelyeket
ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői egyidejűleg aláírnak.
Az ajánlatkérő egy vagy szükség szerint többfordulós tárgyalást tart, amelyen
az ajánlattevőkkel egymást követően, az ajánlatok bontásának a bontási
jegyzőkönyvben meghatározott sorrendjében fog tárgyalni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokat addig tervezi folytatni, míg a benyújtott
ajánlatokra tekintettel az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb feltételek
mellett tud szerződést kötni.
A tárgyalás elsősorban a bírálati részszempontokként meghatározott
ajánlati elemek ajánlatkérő számára kedvezőbbé tételére, és a szerződéses
feltételekre irányul.
Ajánlatkérő a végső ajánlat benyújtásának tényét, időpontját és annak módját
előre, írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra
nézve áll be.

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy
részvételre jelentkezőnek, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy elektronikus úton el kell érnie.
Ajánlatkérőtől a részvételi dokumentáció teljes terjedelmében elektronikus
úton is igényelhető a dokumentáció vételárára vonatkozó befizetési bizonylat
szkennelt változatának a kozbeszerzes@emmi.gov.hu e-mail címre történő



elküldését követően. A részvételi dokumentáció igényléséhez az e-mailben
meg kell adni az alábbi adatokat: a dokumentációt igénylő cég neve,
számlázási címe, adószáma, kapcsolattartójának neve, telefon és faxszáma
valamint e-mail címe, amelyre a dokumentáció megküldését kéri.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Alsó határa: 1 pont felső határa: 100 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az objektív bírálati részszempont (1. részszempont) pontozása akként
történik, hogy a legjobb ajánlat a maximális (100) pontot kapja, míg a többi
ajánlatra adható pontszám a legjobb ajánlathoz történő arányosítás alapján
kerül meghatározásra.
A szubjektív bírálati részszempontok (2-5. részszempontok) pontozása a
bíráló bizottság által végzett sorba rendezés alapján történik. Az első helyre
sorolt ajánlattevő 100 pontot, a második 60 pontot, a harmadik 30 pontot, a
negyedik 10 pontot, míg az ötödik ajánlattevő 1 pontot kap. A bíráló bizottság
tagjai által felállított sorrend szerint kialakuló pontszám összege a bírálat
alapja.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi
részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így
összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
A bírálati módszerek további részleteit az ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1, P2, M1, M2 alkalmassági szempontok

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
igen

V.4) Egyéb információk:
1) A részvételi jelentkezés elkészítésének formai követelményeire a
dokumentációban előírtak az irányadók. A részvételi jelentkezéseket 1 eredeti
és 2 másolati példányban papíralapon, továbbá 2 példány elektronikus
adathordozón/CD-n/DVD-n kell benyújtani.
2) Az aláíró személy, illetve a nevesített alvállalkozók és alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult
képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját be kell nyújtani.



3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi
jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4) Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a Részvételre
jelentkező felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás
helyessége a Részvételre jelentkező felelőssége.
5) A részvételi szakaszra vonatkozó kiegészítő tájékoztatás kérést a
maczurka@t-email.hu e-mail címre kéri ajánlatkérő megküldeni a Kbt.-ben
meghatározott határidő figyelembevételével, word formátumban is.
6) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat (referenciák, stb.),
illetve azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén forintra
számolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
7) A részvételi jelentkezésben meg kell adni a Kbt. 40.§ (1) a)-b) pont szerinti
információkat.
8) A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt. 60.§ (5) bekezdés
vonatkozásában.
9) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek
a dokumentációban mellékletében szerepelnek, vagy amelyeket a Kbt. előír.
A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges
tartalmúak.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
11) Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez
csatolni kell a közös részvételre jelentkezők közötti egyetemleges
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére
vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait.
12) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően eredetiben vagy egyszerű másolatban kéri ajánlatkérő
benyújtani.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. §. (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelynek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az
ajánlathoz csatolni szükséges.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/06/29 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név: Közbe-Szol Kft.
Postai cím: Kacsóh Pongrác u. 31/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 2141
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Maczurka Csilla
Telefon: +36 304868518
E-mail: maczurka@t-email.hu



Fax: +36 17850667
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Postai cím: Arany János u. 6-8. III. emelet, 341. szoba.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Teket Mária és Dr. Bosnyák Judit közbeszerzési referensek
Telefon: +36 17954699 és +36 17954509
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Postai cím: Arany János u. 6-8. III. emelet, 341. szoba.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Teket Mária és Dr. Bosnyák Judit közbeszerzési referensek
Telefon: +36 17954699 és +36 17954509
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:



3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------


