3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Grmela Judit
Telefon: 27/513-410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: 27/315-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a "Váci Főutca - Főtér II. ütem" című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretében filmkészítésre és rendezvényszervezésre
vonatkozóan
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
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye, Magyarország.
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
Megbízási szerződés a "Váci Főutca - Főtér II. ütem" című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretében filmkészítésre és rendezvényszervezésre
vonatkozóan
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További
79952000-2
tárgyak:
92111200-4
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
"Váci Főutca - Főtér II. ütem" című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt
keretében filmkészítés és rendezvényszervezés az alábbiakra tekintettel:
1. Filmkészítés, amely bemutatja Vác történelmi városközpontját és az annak
megújítását célzó városrehabilitációs akciókat:
• 1 db, 30 perces „Ilyen volt – ilyen lett”, a projekt megvalósításának és az ezekhez
kapcsolódó eseményeknek a megörökítését tartalmazó imázs film készítése HD
minőségben, melyben Váchoz kötődő,ismert média arcok mutatják be a várost
• 1 db, Imázs film stílusát követő, 30 másodperc hosszúságú reklámszpot készítése
HD minőségben
Teljesítési határidő mindkét filmalkotás esetében 2011. július 31.
Az elkészült filmek terjesztése:
• A reklámszpot sugárzása 40 alkalommal, ebből 2 országos TV-ben, a délelőtt 7
és 9 óra valamint délután 15 és 17 óra közötti időszakban összesen 35 alkalommal;
továbbá a reklámszpot sugárzása MTV1-n, délután 19 és 20 óra közötti időszakban
összesen 5 alkalommal
Nézettség: alkalmanként 300.000 fő
• Az imázs film sugárzása 10 különböző regionális TV-ben, hétvégén délután 16 és
18 óra között, 10 tévénél 1-1 alkalommal, tehát összesen 10 alkalom
A televíziós sugárzások megtörténtének befejezési véghatárideje: 2011. augusztus
31.
2. Két különálló, (a rendezvényt látogatók részére) ingyenes rendezvény
megszervezése, amely a beruházással kapcsolatos, a befejezett program (projekt-)
területek átadásához kötődik, az alábbi feladatokkal:
• szervezése és meghirdetése (legalább 2 regionális TV-adón és 2 regionális
újságban; az újságban való meghirdetés helyettesíthető legalább 20.000 szórólap
nyomtatásával és kiosztásával)
• a rendezvény megtartásához szükséges fedett színpad és technika biztosítása.
Ennek helyszínét ajánlatkérő ingyenesen biztosítja ajánlattevőnek, minden további
(színpadhelybiztosítás, és művészeti tevékenység folytatásának engedélyezésén
kívüli) tevékenység folytatása közterület-foglalási díjhoz kötött, melyben a felek
szükség szerint később állapodnak meg)
• egész napos programok szervezése, melynek során legyenek játékos
gyermekprogramok és művészeti fellépők és a program főműsor-idejében legalább
másfél órán keresztül az Imázs filmben szereplő, Váchoz kötődő ismert médiaarcok
és országos ismertségnek örvendő közszereplők (előadóművész, sportoló, politikus).
A fennmaradó időre helyi előadóművészek meghívása is lehetséges.
Két rendezvény megtartásának időpontjai:2011. július 15. - 2011. augusztus 20.
között
A feladatok részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (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: az egyes részteljesítések késedelme (az ajánlattételi felhívás
II.2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidők – amely teljesítések egyben
számlázási pontok is – késedelme) esetén a késedelem minden napja után a nettó
megbízási díj 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér, de legfeljebb összesen
a nettó megbízási díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér összesen a nettó megbízási díj 15 %-a, a szerződésben
rögzítettek szerint.(15 napot meghaladó késedelem esetén következik be a
meghiúsulás ajánlatkérő érdekmúlására tekintettel.)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljes rendszerét lásd a
dokumentációban (szerződéses feltételek).
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a
HUF.
A szolgáltatás finanszírozása a Közép- Magyarország Operatív Program
támogatásával valamint az ajánlatkérő saját forrásából történik.
Fizetési ütemezés:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, és előleg számlát nem fogad el. Ajánlatkérő
előteljesítést elfogad.
Számlát benyújtani az konkrét teljesítéshez, vagy feladat elvégzéséhez kötötten
lehet teljesítésarányosan az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtása: valamennyi film (imázs film, reklámszpot) elkészültét
követően;
- 2. részszámla benyújtása: valamennyi televíziós sugárzás megtörténtét követően;
- 3. részszámla benyújtása: rendezvények teljes lebonyolítását követően
illetve a dokumentációban meghatározottak alapján.
A számlák kifizetése
A Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban történik - támogatásból fizetendő
megrendelések esetén - a 2007-2013. programozási időszakban az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és
ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet és a
16/2006 (XII. 28) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem 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:
Kizáró okok:
&#61485; ajánlattevővel, a 10 % feletti alvállalkozóval és a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezettel szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdése, 61.§ (1) a)-d), 62.§
(1);
&#61485; ajánlattevő alvállalkozójával szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdése, 61.§ (1)
d);
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjai esetében a Kbt.
249. § (3) pontja alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek saját
nyilatkozatban nyilatkoznia kell a benyújtott ajánlatban.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 63. § (3) bekezdésére
vonatkozóan.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
a) A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az elmúlt három lezárt
üzleti évre (2007., 2008., 2009.), ha a letelepedés szerinti ország joga előírja a
közzétételét [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
b) Nyilatkozat az előző három év (2007-2009) – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről, forgalmáról attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont] Amennyiben ajánlattevőnek
nem állnak rendelkezésére a hirdetmény feladását megelőző három év forgalmi
adatai, úgy a Kbt. 66. § (2) bekezdése az irányadó;
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65. § (4)

bekezdése). Fentiekkel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. § 3/D.
és 3/E. pontjaira.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha:
a) Mérleg szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti (2007., 2008., 2009.) év
mindegyikében negatív. (A közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek, valamint
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.)
b) Az előző három évben (2007-2009) realizált – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételének átlaga nem éri el az 25 millió Ft/év összeget. (Közös
ajánlattevőknek, ill. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági
követelménynek együttesen kell megfelelniük.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. A közös
ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az a) és b) pontban
jelzett valamennyi alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelnie.
a) A hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban végzett legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki kell térnie az a) pontban
meghatározott teljesített (befejezett) szolgáltatások tekintetében az alábbiakra: a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, a szolgáltatás rövid ismertetése. (Kbt. 67. § (3) bek. a)
pont).
b) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során ajánlattevő nyilatkozni köteles szakembereire
vonatkozóan, mely nyilatkozat tartalmazza a szakemberek képzettségét (szakmai
gyakorlatát és a gyakorlati évek számát), illetve végzettségét), a szakemberek
végzettségét igazoló dokumentumok csatolandók. (Kbt. 67. § (3) bek. d) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha:
a) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a hirdetmény
feladását megelőző 36 hónapos időszakban:
a/1 legalább 1 db társadalmi célú reklámfilm-készítés referenciával, amely országos
vagy regionális televízió csatornán került sugárzásra;
a/2 legalább 1 db dokumentum vagy játékfilmkészítés referenciával;
a/3 legalább 2 db legalább 5 órás, színpadbiztosítást is magában foglaló
rendezvényszervezési referenciával.
b) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel (összesen 2 fő):

b/1.
Rendező
Képzettség (végzettség és szakmai gyakorlat)
- Felsőfokú végzettség.
- 3 éves szakmai gyakorlat filmkészítés területén
- „A” kategóriás fesztivál, vagy Magyar Filmszemle díjas.
b/2.
Operatőr
Képzettség (végzettség és szakmai gyakorlat)
- Felsőfokú végzettség.
- 3 éves szakmai gyakorlat filmkészítés területén
- „A” kategóriás fesztivál, vagy Magyar Filmszemle díjas.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
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? nem
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: 2010/11/10 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 15000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A vételárat VANIN Kft. CIB Banknál vezetett 10700718-45222003-51100005 számú
számlájára történő befizetéssel, vagy a dokumentáció kiváltásának helyszínén házi
pénztárba történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt átutalás esetén
az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni.
A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Filmkészítés - "Váci Főutca
- Főtér II. ütem") és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő a dokumentáció
megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó. A dokumentáció
fent megadott ára bruttóban értendő. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az
egyik közös ajánlattevő megvásárolja a dokumentációt.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/11/10 (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: 2010/11/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Vác Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. 101. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:

„KMOP-2007-5.2.1/B - Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest megyében” tárgyú pályázat keretében, "Váci Főutca - Főtér
II. ütem" EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pont értelmében eredményhirdetést nem kell tartani,
eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés
megküldésének napját kell érteni.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. december 06.
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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 10.00-14.00, illetve pénteken 10.00-12.00, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00- 10.00, illetve kérhető a megküldése
a Kbt. 54.§ (8) szerint. Közös ajánlattevők esetén elegendő, ha az egyik közös
ajánlattevő kiváltja a dokumentációt.
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:
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:
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
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-nak megfelelően biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb az ötödik munkanapon, melyre
az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb a harmadik
munkanapon kell a kiegészítő tájékoztatást megadni. Az ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást, a dokumentációt megvásároló ajánlattevőknek közvetlenül megküldi,
és a ki nem váltott dokumentációkhoz csatolja.
3. Az ajánlatot írásban, a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával,
a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének megfelelően, zárt csomagolásban, egy eredeti, és
négy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az
ajánlat lezárt külső csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „"Váci Főutca Főtér II. ütem" – Filmkészítés és rendezvényszervezés” és „Kizárólag az ajánlattételi
határidő lejártakor bontható fel!”. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerinti szervezetnél az ajánlattételi
határidőig sor kerül. A postai úton feladott ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni

továbbá, hogy „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. A
borítékon/csomagon kérjük feltüntetni az Ajánlattevő nevét és címét is. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az
Ajánlattevő viseli.
4. Az eljárás nyelve magyar. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az ajánlattevőnek
cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az eredeti irat mellett benyújtott fordítás tartalma
teljeskörűen megegyezik az eredeti iratban foglaltakkal. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
5. Az ajánlatkérő a dokumentációban szereplő nyomtatványmintákat – a papír alapú
dokumentáció megvásárolását követően – ajánlattevő e-mail címére is megküldi,
amennyiben ajánlattevő azt írásos megkeresésben (hivatalos levél, vagy e-mail),
kifejezetten kéri, és a vonatkozó e-mail címet megadja. Az ajánlatkérő semmilyen
felelősséget nem vállal az e-mailen történő megküldésből fakadóan esetlegesen
fellépő technikai problémákkal kapcsolatban. Bármilyen eltérés esetén a nyomtatott
formában átvett dokumentáció tartalma az irányadó.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) és 71. § (1) pontjára. Ajánlattevőnek
ajánlatának elkészítésekor figyelembe kell vennie továbbá a Kbt. 70. § (1), (4)-(7)
bekezdéseit is.
7. Az igazolásokra a Kbt. 20. § (3) bekezdése vonatkozik.
8. Az ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozó(k)nak és a 65.§ (3) szerinti
szervezetnek ajánlathoz csatolni kell
• amennyiben az aktuális cégállapotnak megfelelő cégadataiban változásbejegyzés
(vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre
vonatkozó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a módosítás tartalmára vonatkozó
tájékoztatást is;
• a cégjegyzésre jogosult képviselőik közül a jelen közbeszerzési eljárásban
kötelezettségvállaló személyek aláírási címpéldányának másolatát, továbbá –
amennyiben szükséges – az általuk adott, a meghatalmazó és meghatalmazott
aláírás mintáját is tartalmazó, közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt, meghatalmazást.
9.Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozó(k)nak és a 65.§ (3) szerinti szervezetnek
csatolnia kell az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjához viszonyítva 60
napnál nem régebbi, az aktuális cégállapotot bemutató cégkivonatát.
10. Az ajánlatok benyújtásának helye:
- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig
10.00-14.00, pénteken 10.00-12.00 között, a felhívás „A” mellékletének III. pontjában
a beadás helyeként megjelölt helyen.
- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 9.00-10.00 óra között a felhívás „A”
mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen.
11. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
12. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező,
a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az Ajánlatkérő bármely okból
a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra
vagy az általa megjelölt személyre.

13. A Kbt. 50 .§ (3) bekezdés szerint az Ajánlatkérő megvizsgálta, és megállapította,
hogy a beszerzés tárgyának jellege (elsősorban az egységes felelősségi rendszer,
és az elvárt egységes feladatmegvalósítás mentén összefüggő, egymással
átfedésben és összehangoltan végzendő feladatok) nem teszik lehetővé a részekre
bontást.
14. Támogatás felhasználása: Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket jelen
eljárás kapcsán, támogatására irányuló igényt nyújtott be, melyet a támogató
jóváhagyott, a támogatási szerződés aláírásra került.
15. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai irányadóak.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A § (3) bekezdés).
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. 2. emelet 2.ajtó
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kászoni Ildikó
Telefon: +36-1-225-1585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36-1-225-1585
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. 2. emelet 2.ajtó
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kászoni Ildikó
Telefon: +36-1-225-1585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36-1-225-1585
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11. 102. terem
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Varga Katalin

Telefon: +36 (27) 513-485
E-mail: strategia@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 (27) 513-414
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
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) ----------------------

