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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192052-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések
és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
2011/S 116-192052
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Posta Zrt.
Dunavirág u. 2-6.
Figyelmébe: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678254
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax +36 17678321
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.posta.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Magyar Posta Zrt.
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Figyelmébe: Kövérné Tászler Ágnes
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678281
E-mail: Koeverne.TaszlerAgnes@posta.hu
Fax +36 17678321
Internet: www.posta.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Magyar Posta Zrt.
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Figyelmébe: Kövérné Tászler Ágnes
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678281
E-mail: Koeverne.TaszlerAgnes@posta.hu
Fax +36 17678321
Internet: www.posta.hu
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Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Posta Zrt.
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Figyelmébe: Kövérné Tászler Ágnes
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678281
E-mail: Koeverne.TaszlerAgnes@posta.hu
Fax +36 17678321
Internet: www.posta.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központjában üzemelő levélfeldolgozó rendszer cseréjének és
bővítésének tervezése és megvalósítása, az automatizált, gépesített kötegképzési és anyagmozgatási valamint
tárolási folyamatok tervezése és kialakítása, teljes körű dokumentáció elkészítése, továbbá kapcsolódó
szolgáltatások biztosítása.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Magyar Posta Zrt., Országos Logisztikai Központ MAGYARORSZÁG, 2040 Budaörs, Gervay
Mihály utca 9-11.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő/Megrendelő MAGYARORSZÁG, 2040 Budaörs, Gervay Mihály
utca 9-11. sz. alatti telephelyén található Országos Logisztikai Központjában (OLK) az Ajánlattevő/Vállalkozó
üzem közben valósítsa meg:
— a kisalakú levélküldemények (általánosan elfogadott nemzetközi meghatározása: letter vagy small
letter) automatizált, gépi feldolgozó rendszerének kapacitásbővítéssel és a sorbarendezési képesség
megteremtésével egybekötött cseréjét,
— a kisalakú levélküldemények automatizált, gépi feldolgozási és sorbarendezési folyamatainak kialakítását,
— a nagyalakú levélküldemények (általánosan elfogadott nemzetközi meghatározása: flat) automatizált, gépi
feldolgozó rendszerének cseréjét,
— a nagyalakú levélküldemények automatizált, gépi feldolgozási folyamatainak kialakítását,
— a központon belüli automatizált, gépesített anyagmozgatási és tárolási folyamatok kialakítását,
— a géppel feldolgozott kisalakú levélküldemények esetében az automatizált, gépesített kötegbefoglalási és
kötegkezelési folyamatok kialakítását,
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— a géppel feldolgozott küldemények egységképzőbe foglalási (ládába helyezési) és rakomány- és
szállítmányképzési (konténer szintű egységképzés) folyamatainak a kialakítását,
— a központba telepítendő gépek, berendezések elhelyezéséhez, továbbá a kialakítandó feldolgozási,
egységképzési, anyagmozgatási, tárolási és irányítási folyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó építési (szakipari)
munkák tervezését, engedélyeztetését, kivitelezését,
— teljes körű dokumentáció elkészítését,
— a teszt és próbaüzemi eljárások kidolgozását, katasztrófa terv készítését,
— a telepítendő új rendszerek üzembe helyezését és átadását,
— továbbá kapcsolódó szolgáltatások biztosítását.
Az Ajánlatkérő/Megrendelő által az ajánlattételi dokumentációban részletezett feltételek szerint.
A feladat az alábbiakat foglalja magában:
— a központ működéséhez kapcsolódó technológiai folyamatok, úgymint:
— a központon belüli anyagáramlási kapcsolatok,
— a központ automatizált, gépesített anyagmozgatási és tárolási folyamatai,
— a kisalakú levélküldemények automatizált, gépi feldolgozási és sorbarendezési folyamatai,
— a nagyalakú levélküldemények automatizált, gépi feldolgozási folyamatai,
— a géppel feldolgozott kisalakú levélküldemények automatizált, gépesített kötegbefoglalási, kötegkezelési
folyamatai,
— a géppel feldolgozott küldemények egységképzőbe (láda) foglalási és rakomány- és szállítmányképzési
(konténer) folyamatai.
Tervezését, továbbá a technológiai feladatok ellátásához szükséges eszközök és berendezések, a technológia
üzemeltetéséhez szükséges informatikai rendszerek szállítását és telepítését, valamint üzembe helyezését a
teszt és próbaüzemi eljárásokat követően:
— Az Ajánlattevő/Vállalkozó feladata az Ajánlatkérő/Megrendelő által:
—— a szállítmányok átvétele-átadása során használt informatikai rendszernek,
—— a küldemények tömeges felvétele és üzemi kézbesítése során használt informatikai rendszernek,
—— a videokódolási tevékenységet távolról biztosító rendszernek,
—— az E-tértivevény feldolgozást biztosító E-tértivevény rendszernek (technológiai hálózathoz kapcsolódó),
—— alkalmazott tömeges levél és csomagfelvételi, üzemi levél- és csomagkézbesítési, manuális kis- és
nagyalakú levélküldemény feldolgozási, tételes levél- és csomagküldemény feldolgozási, csomagküldemények
gépi és manuális feldolgozási, valamint a hírlap és az utalványkezelési technológiának, a technológiához
kapcsolódó eszközöknek és a technológia támogatásához kapcsolódó informatikai rendszereknek a
központban kialakítandó és telepítendő feldolgozási és egységképzési, anyagmozgatási és tárolási
folyamataiba és működésébe illesztése,
— A központ működtetéséhez szükséges vezetést (döntést) támogató statisztikai és információs rendszer
tervezését, továbbá a rendszerhez szükséges eszközök, berendezések valamint a működtető informatikai
rendszerek szállítását, telepítését és üzembe helyezését,
— A központ technológiájának az Ajánlatkérő/Megrendelő meglévő postai és logisztikai, továbbá informatikai
hálózatába történő implementálásának és integrálásának az Ajánlattevő/Vállalkozó által szállított rendszeroldali
tervezését és kivitelezését,
— A telepítendő rendszerek, berendezések működéséhez kapcsolódó informatikai gyengeáramú kábelhálózat
(végponti és gerinc, rendezőszekrények) megtervezését és kivitelezését,
— A feldolgozási és egységképzési, sorbarendezési, kötegképzési, anyagmozgatási és tárolási technológiai
folyamatok automatizálását, gépesítését biztosító berendezésekhez kapcsolódó informatikai hálózat
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megtervezését, az ahhoz szükséges eszközök szállítását, telepítését és üzembe helyezését (egyéb informatikai
hálózati eszközökét viszont nem,
— A központba telepítendő gépek, berendezések elhelyezéséhez, továbbá a kialakítandó feldolgozási,
egységképzési, anyagmozgatási, tárolási és irányítási folyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó építési (szakipari)
munkák és informatikai hálózatok tervezését és kivitelezését,
— Részletes Specifikáció elkészítését,
— A végfelhasználók oktatását biztosító továbboktatók, továbbá a kiemelt felhasználók-üzemeltetők, a kiemelt
műszaki-eszközgazdák, a karbantartók és az informatikusok képzését, valamint az oktatásokhoz kapcsolódó
oktatási anyag elkészítését,
— A szállított rendszerek karbantartásának támogatását,
— A szállított rendszerek üzemeltetéséhez szükséges fogyó-, kopó és tartalék alkatrész, illetve üzemeltetési
anyagok biztosítását, a feldolgozó rendszer részeként szállított nem "dobozos" szoftverek szoftver
karbantartását.
Az ajánlattételi dokumentációban részletezett feltételek szerint.
II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30000000, 30131000, 30132000, 30132100, 30133100, 30211100, 30214000, 30216100, 30216120, 30216130,
30231300, 32323500, 42410000, 42921320, 45000000, 45200000, 48000000, 48313000, 50800000,
51500000, 51511400, 71240000, 72000000, 72210000, 72250000, 72252000, 72260000, 72261000,
72268000, 72315000, 80500000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Változatok elfogadhatók
Nem

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség
— A Magyar Posta Zrt. technológiai és minőségi igényeinek megfelelő:
— naponta minimum 3 050 000 kisalakú levélküldemény géppel történő szortírozására, és ezen belül naponta
minimum 1 300 000 db kisalakú levélküldemény géppel történő sorbarendezésére, továbbá naponta minimum
200 000 nagyalakú levélküldemény géppel történő szortírozására alkalmas automatizált feldolgozó rendszer (1
db) tervezése, az automatizált levélfeldolgozási és sorbarendezési folyamatok, valamint az ehhez kapcsolódó
anyagmozgatási, tárolási, kötegbefoglalási és egységképzőbefoglalási folyamatok tervezése, a folyamatok
megvalósításához szükséges eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése:
—— részletes specifikáció elkészítése, a végfelhasználók oktatását biztosító továbboktatók, továbbá a kiemelt
felhasználók-üzemeltetők, a kiemelt műszaki-eszközgazdák, a karbantartók és az informatikusok képzése,
valamint az oktatásokhoz kapcsolódó oktatási anyag elkészítése. Az automatizált levélfeldolgozó rendszer
átadás-átvételétől számított 48 hónap időtartamban a szállított rendszerek karbantartásának támogatása,
valamint a szállított rendszerek üzemeltetéséhez szükséges fogyó-, kopó és tartalék alkatrész, illetve
üzemeltetési anyagok biztosítása, a feldolgozó rendszer részeként szállított nem "dobozos" szoftverek szoftver
karbantartása, és a garanciális időn túli tartalék alkatrészek biztosítása,
—— a központba telepítendő gépek, berendezések elhelyezéséhez, továbbá a kialakítandó feldolgozási,
egységképzési, anyagmozgatási és tárolási folyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó építési (szakipari) munkák
és informatikai hálózatok tervezése és kivitelezése.
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Az ajánlattételi dokumentációban részletezett feltételek szerint.
II.2.2)

Vételi jog (opciók)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Befejezés 25.7.2017

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
— Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, valamint jótállás az ajánlattételi dokumentációban részletezetteknek
megfelelően. A nyertes Ajánlattevőnek 230 000 000 HUF (azaz Kétszázharmincmillió Forint) összegben
teljesítési biztosítékot, valamint 150 000 000 HUF (azaz Százötvenmillió Forint) összegben jólteljesítési
biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53/A.§ (1) bekezdése szerint, az Ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel
vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvény formájában. A teljesítési és a jólteljesítési biztosítékkal kapcsolatos további feltételeket
az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Előleg fizetésére nincs lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3)-(5) bekezdésében, valamint
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembevételével, a nyertes
Ajánlattevő számlájára átutalással fizeti meg az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben
részletezett feltételeknek megfelelően.
Ajánlatkérő legfeljebb 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását fogadja el, a szerződésben rögzített
feltételek szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem igényli, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelentkezőnek,
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt.
65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a jelentkezésben a Kbt. 63. § (2) bekezdés a)-c), valamint g)
pontja és 63.§ (3)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya
alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 193.§-a alapján a Kbt. 63.§ (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű
nyilatkozatot is elfogad.
Jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Nem magyarországi letelepedésű Jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a
jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1)
bekezdés a)-d), f)-i) pontjában foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg
és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d), f)i) pontban rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy
hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
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Nem magyarországi letelepedésű Jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek a
jelentkezésben nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások
felelnek meg a Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám,
társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Jelentkező, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Jelentkezőt, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást
nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) a), b) pontjában meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Jelentkezőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a szerződés teljesítésére való gazdasági és pénzügyi alkal-masságát - a Kbt. 65.§ (3)-(4)
bekezdése, 69.§ (6) és (8) bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint kell igazolnia:
P1 I) A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a részvételi határidő napján (azaz 25.7.2011-ben)
érvényben lévő, legalább 500 000 000 HUF vagy azzal egyenértékű limitű, általános vagy tevékenységi
felelősségbiztosítási kötvény, vagy a fentiek szerinti felelősségbiztosítás fennállásáról szóló, a biztosító által
kiállított igazolás eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati példányának csatolásával.
A biztosító által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell:
— a felelősségbiztosítási jogviszony kezdő időpontját,
— a felelősségbiztosítási jogviszony lejárati időpontját vagy a szerződés időtartamát,
— a felelősségbiztosítás értékét.
P2 I) A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés
tárgya szerinti (levélfeldolgozó gépek gyártásából és/vagy szállításából és/ vagy telepítéséből származó) éves általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat csatolásával.
P3 I) A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján számlavezető pénzügyi intézménytől vagy hitelintézettől
származó igazolás (számlavezetői igazolás, bankgarancia, bankgarancia-ígérvény, illetve hitelígérvény)
benyújtásával arról, hogy a teljesítés időszakában (a szerződéskötés várható időpontjától: 6.2.2012-től,
a teljes rendszer átvételéig: 25.7.2013-ig) legalább 300 000 000 HUF - vagy ennek megfelelő - összeg a
rendelkezésére fog állni.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében
Jelentkező más szervezet(ek) (a továbbiakban: Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet) erőforrására is
támaszkodhat, a P2) pontban előírt követelmény tekintetében azzal a feltétellel, hogy a Jelentkező és a Kbt.
65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet között a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn. Amennyiben Jelentkező a gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet - azon
gazdasági-pénzügyi alkalmassági előírás(ok) vonatkozásában, amely előírás(ok)nak a Jelentkező az erőforrás
szervezet igénybevételével kíván megfelelni - a jelen pontban előírt igazolási móddal/módokkal azonos módon
köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot
adni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek Jelentkező a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Amennyiben a
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Jelentkező a gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval
együttesen kíván megfelelni, az alvállalkozó alkalmasságát azon gazdasági-pénzügyi alkalmassági előírás(ok)
vonatkozásában, amely előírás(ok)nak a Jelentkező a 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval együttesen
kíván megfelelni - a jelen pontban előírt igazolási móddal /módokkal azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimum követelménye:
A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmasnak minősül a Jelentkező és a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), amennyiben:
P1) Jelentkező és/vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozó, illetőleg a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezet rendelkezik a részvételi határidő napján (azaz 25.7.2011-ben) érvényben lévő, legalább 500 000
000 HUF vagy azzal egyenértékű limitű általános, vagy tevékenységi felelősségbiztosítással. (Az alkalmassá
minősítéshez a Jelentkezőnek (közös Jelentkezők valamelyikének), vagy a jelentkezésben bemutatott
alvállalkozónak, vagy a jelentkezésben bemutatott, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezetnek az előírt
limitű felelősségbiztosítással rendelkeznie kell. A különböző limitű felelősségbiztosítások egymással nem
adódnak össze az alkalmasság megítélése szempontjából. Értelemszerűen elfogadható, ha a fent felsorolt
szervezetek közül több rendelkezik az előírt limitű felelősségbiztosítással.).
P2) Jelentkező és a jelentkezésben bemutatott alvállalkozó és Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet
közbeszerzés tárgya szerinti (levélfeldolgozó gépek gyártásából és/vagy szállításából és/ vagy telepítéséből
származó) éves - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele együttesen az előző 3 lezárt üzleti évben
összesen eléri az 1 000 000 000 HUF-ot, vagy ennek megfelelő összeget.
P3) A benyújtott pénzügyi intézménytől vagy hitelintézettől származó igazolás alapján megállapítható, hogy a
teljesítés időszakában (6.2.2012-től, a teljes rendszer átvételéig: 25.7.2013-ig) legalább 300 000 000 HUF vagy ennek megfelelő - összeg a Jelentkező és/vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozó, illetőleg a Kbt.
65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet rendelkezésére fog állni. [Az alkalmassá minősítéshez a Jelentkezőnek
(közös Jelentkezők valamelyikének, vagy mindegyikének) és a jelentkezésben bemutatott alvállalkozónak,
továbbá a jelentkezésben bemutatott, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezetnek együttesen kell
rendelkezésre állnia jelen pontban meghatározott összegnek. A pénzügyi intézménytől vagy hitelintézettől
származó igazolások összege egymással összeadódhat az alkalmasság megítélése szempontjából].
A fenti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket [P1)-P3), együttesen kell teljesíteni (vagyis az
egyes követelmények között "és" kapcsolat értelmezendő)].
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek tekintetében Jelentkezőnek és a szerződés teljesítéséhez
igénybe venni kívánt Alvállalkozó(k)nak, valamint a közös Jelentkezőknek együttesen kell megfelelnie.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Jelentkezőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a szerződés
teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát - a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdésére, 69. § (6) és (8)
bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1 I) A Kbt. 194.§-a alapján - a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolással - a részvételi felhívás
megjelenését megelőző 3 naptári évben (2008, 2009, 2010) gépi kisalakú levélküldemény-feldolgozó rendszer
és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer kialakítására, automatizált, gépesített anyagmozgató és tároló
rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer kialakítására, automatizált, gépesített kötegképző
rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer kialakítására vonatkozó referencia ismertetésével az
alábbiak szerint:
M1. Ia) A gépi kisalakú levélfeldolgozó rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer kialakítására
(szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére) vonatkozó referenciaigazolásnak a következőket kell

18/06/2011
S116
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/15

HL/S S116
18/06/2011
192052-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

8/15

tartalmaznia. Ajánlatkérő a referencia igazolás kiállításához mintát készített, amely a részvételi dokumentáció
4.a) számú mellékletét képezi.
— a szerződést teljesítő szervezet (részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozója,
illetve a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti szervezet) nevét,
— a szerződés tárgyát,
— a teljesítés időpontját (év, hónap),
— a teljesítés (üzemelés) helyét,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) megnevezését, címét, kapcsolattartója
nevének, e-mail elérhetőségének megjelölését,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) nyilatkozatát arról, hogy a
referenciaigazolás céljából megjelölt rendszer alkalmas-e a kisalakú levélküldemények automatizált
szortírozására és a küldemények kézbesítők útvonala szerinti automatizált sorbarendezésére,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) nyilatkozatát a megvalósított rendszer
napi kapacitásáról,
— keltezést, valamint a szerződést kötő másik fél (az igazolást kiállító megrendelő) aláírását.
M1. Ib) Az automatizált, gépesített anyagmozgató és tároló rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai
rendszer kialakítására (szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére) vonatkozó referenciaigazolásnak
a következőket kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a referencia igazolás kiállításához mintát készített, amely a
részvételi dokumentáció 4.b) számú mellékletét képezi.
— a szerződést teljesítő szervezet (részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozója,
illetve a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti szervezet) nevét,
— a szerződés tárgyát,
— a teljesítés időpontját (év, hónap),
— a teljesítés (üzemelés) helyét,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) megnevezését, címét, kapcsolattartója
nevének, e-mail elérhetőségének megjelölését,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) nyilatkozatát arról, hogy a
referenciaigazolás céljából megjelölt rendszer alkalmas-e a postai küldemények, illetve a küldeményeket
tartalmazó egységképzők üzemen belüli automatizált szállítására és tárolására,
— a teljesítés nettó ellenértékét,
— keltezést, valamint a szerződést kötő másik fél (az igazolást kiállító megrendelő) aláírását.
M1. Ic) Automatizált, gépesített kötegképző rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer kialakítására
(szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére) vonatkozó referenciaigazolásnak a következőket kell
tartalmaznia. Ajánlatkérő a referencia igazolásához mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 4.c)
számú mellékletét képezi.
— a szerződést teljesítő szervezet (részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozója,
illetve a Kbt. 65.§ (3) bek. szerinti szervezet) nevét,
— a szerződés tárgyát,
— a teljesítés időpontját (év, hónap),
— a teljesítés (üzemelés) helyét,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) megnevezését, címét, kapcsolattartója
nevének, e-mail elérhetőségének megjelölését,
— a szerződést kötő másik fél (azaz az igazolást kiállító megrendelő fél) nyilatkozatát arról, hogy a
referenciaigazolás céljából megjelölt rendszer alkalmas-e a levélküldemények automatizált kötegbefoglalására
és a kötegek tartalmukra utaló kötegjelzővel történő ellátására,
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— keltezést, valamint a szerződést kötő másik fél (az igazolást kiállító megrendelő) aláírását.
Ugyanazon szerződés ismertetésével - amennyiben annak keretében több / valamennyi, az M1 pontban
meghatározott tevékenység megvalósult - az M1 pontban megfogalmazott több / valamennyi alkalmassági
követelménynek való megfelelés igazolható.
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a
részvételi felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében
Jelentkező más szervezet(ek) (a továbbiakban: Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet) erőforrására is
támaszkodhat, azzal a feltétellel, hogy a Jelentkező és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet között a
magyar Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet - azon műszakiszakmai alkalmassági előírás(ok) vonatkozásában, amely előírás(ok)nak a Jelentkező az erőforrás szervezet
igénybevételével kíván megfelelni - a jelen pontban előírt igazolási móddal/módokkal azonos módon köteles
igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot
adni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek Jelentkező a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Amennyiben
Jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval
együttesen kíván megfelelni, az alvállalkozó alkalmasságát azon műszaki-szakmai alkalmassági előírás(ok)
vonatkozásában, amely előírás(ok)nak a Jelentkező a 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval együttesen
kíván megfelelni - a jelen pontban előírt igazolási móddal /módokkal azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M1) A szerződés teljesítésére műszaki-szakmai szempontból alkalmasnak minősül a Részvételre jelentkező
és a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), amennyiben együttesen rendelkeznek az
alábbiakban megfogalmazott követelményeknek megfelelő referenciával:
M1a.) Gépi kisalakú levélküldemény-feldolgozó rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer
kialakítása.
Jelentkező és/vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozó, illetőleg a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezet a részvételi felhívás megjelenését megelőző 3 naptári év (2008, 2009, 2010) során szállított,
telepített és üzembe helyezett legalább egy olyan gépi kisalakú levélküldemény-feldolgozó rendszert a
hozzá kap-csolódó informatikai rendszerrel együtt, amely alkalmas a kisalakú levélküldemények automatizált
szortírozására és a küldemények kézbesítők útvonala szerinti automatizált sorbarendezésére, valamint a
megvalósított rendszer napi kapacitása (maximum 20 órás üzemidőre vonatkozóan) minimum 200 000 db
levélkülde-mény/nap.
M1b.) Automatizált, gépesített anyagmozgató és tároló rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer
kialakítása.
Jelentkező és/vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozó, illetőleg a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezet a részvételi felhívás megjelenését megelőző 3 naptári év (2008, 2009, 2010) során szállított, telepített
és üzembe helyezett legalább egy olyan automatizált anyagmozgató és tároló rendszert a hozzá kapcsolódó
informatikai rendszerrel együtt, amely alkalmas a postai küldemények, illetve a küldeményeket tartalmazó
egységképzők üzemen belüli automatizált szállítására és tárolására, és amelynek teljesítés szerinti nettó
ellenértéke minimum 80 000 EUR.
M1c.) Automatizált, gépesített kötegképző rendszer és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszer kialakítása.
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Jelentkező és/vagy a jelentkezésben bemutatott alvállalkozó, illetőleg a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezet a részvételi felhívás megjelenését megelőző 3 naptári év (2008, 2009, 2010) során szállított,
telepített és üzembe helyezett legalább egy olyan automatizált kötegképző rendszert a hozzá kapcsolódó
informatikai rendszerrel együtt, amely alkalmas a levélküldemények automatizált kötegbefoglalására és a
kötegek tartalmukra utaló kötegjelzővel történő ellátására.
Az M1a-c.) pontban előírt követelmények a vizsgált időszakban összességében (azaz nem évenként)
teljesítendők.
A fenti műszaki alkalmassági követelményeket [M1 a)-c), együttesen kell teljesíteni (vagyis az egyes
követelmények között "és" kapcsolat értelmezendő)].
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek Jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe venni
kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kell megfelelnie. Közös jelentkezés esetén a műszakiszakmai alkalmassági követelményeknek a közös Jelentkezőknek ugyancsak együttesen kell megfelelniük.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 25.7.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Részvételi dokumentáció a fenti bruttó díj ellenében vásárolható meg (az
ellenérték az általános forgalmi adót tartalmazza). A díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett
11991102-02102775-00000000 (IBAN: HU37 1199 1102 0210 2775 0000 0000) számú bankszámlájára kell
átutalni, amely a Kbt. 102. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
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Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni az eljárás rövid megnevezését: "Részvételi dokumentáció,
Országos Logisztikai Központban üzemelő levélfeldolgozó rendszer kapacitásbővítése, továbbá a
levélfeldolgozó gépek cseréje".
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A részvételi dokumentáció átvehető személyesen
Ajánlatkérő MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. sz. 3. torony 3. em. 07. sz. alatti
helyiségében munkanapokon 9:00-15:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óra
között; az átutalás megtörténtét igazoló, a Jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó adószámát és bankszámlaszámát is tartalmazó dokumentum
eredeti, egyszerű,vagy hiteles másolati példányának benyújtásával, illetve a befizetést igazoló bizonylat
megküldése esetén postai úton, a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a részvételi dokumentáció mellékleteit elektronikus formában (CD-n) is a Részvételre jelentkezők
rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a papír alapon átadott mellékletek a mérvadók.
IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
25.7.2011 - 11:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlatkérő az eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 112.§ (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
2.) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 25.7.2011 (11:00).
Helyszín: MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. VI. emeleti tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatkérő képviselői, a részvételre jelentkezők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen.
3.) A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja:
Dátum: 24.8.2011 (11:00).
Az eredményhirdetés helyszíne: MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. VI. emeleti tárgyaló.
4.) Az ajánlattételi felhívás megküldése az érvényes részvételi jelentkezést benyújtóknak (egyben alkalmas
jelentkezőknek): a részvételi szakasz eredményhirdetését követő 5 munkanapon belül.
5.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszába jutott Ajánlattevőkkel több fordulóban kíván tárgyalni. A tárgyalás
részletes szabályai az Ajánlattételi felhívásban kerülnek ismertetésre.
6.) A részvétel feltétele a részvételi dokumentáció Ajánlatkérőtől történő megvásárlása, a dokumentáció
kizárólag a részvételi jelentkezés összeállításához használható fel. A részvételi jelentkezés érdekében
a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek vagy a
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közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell
vásárolnia Ajánlatkérőtől.
7.) A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő szervezetnek is a részvételi felhívásban foglaltak szerint kell
alkalmasságát igazolni, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontoknál szigorúbbak.
8.) A részvételi felhívás III.2.2) pontjában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásául
csatolt, nem HUF-ban nominált felelősségbiztosítási kötvény (P1), árbevételi nyilatkozat (P2), hitelintézeti
igazolás (P3) valamint a műszaki alkalmasság igazolása körében esetlegesen nem a III.2.3) M1b) pontban
rögzített pénznemben bemutatott referencia értékének megállapításához Ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) által a jelen részvételi felhívás TED-en való megjelenésének napján közzétett adott devizára vonatkozó
hivatalos árfolyamot veszi figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett devizanem esetében, az
alkalmasságot igazoló dokumentumban meghatározott érték HUF-beli egyenértékének megállapításához
Ajánlatkérő az Európai Központi Bank (ECB) által a jelen részvételi felhívás TED-en való megjelenésének
napján közzétett adott devizára vonatkozó hivatalos EUR árfolyam alapján számított árfolyamot veszi
figyelembe. (Amennyiben az MNB és/vagy az ECB jelen részvételi felhívás TED-en történő megjelenésének
napján nem tesz közzé devizaárfolyamot, Ajánlatkérő a következő, első napi hivatalos devizaárfolyamot veszi
alapul az érték megállapításához).
9.) Részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott
tartalmi, továbbá a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdése szerint a részvételi dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. A jelentkezésnek
tartalmaznia kell Részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a felhívás és dokumentáció feltételeinek
elfogadására (A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a részvételi
dokumentáció 2. sz. mellékletének 1. pontjában található).
10.) Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek
azt a részét, amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
alvállalkozót vesz igénybe. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a
részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletének 4.) pontjában található.
Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek
a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval/
alvállalkozókkal együttesen kíván-e megfelelni, amennyiben igen, a jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó(k) nevét,
címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely
alkalmassági követelmény(ek)nek az alvállalkozó igénybevételével kíván megfelelni. A nyilatkozat megtételéhez
Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletének 7.) pontjában
található.
Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy kíván-e a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) nevét, címét és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő
nyilatkozat mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 2. sz. mellékletének 5.) pontjában található.
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Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek
való megfelelés igazolása érdekében a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet(ek) erőforrására kíván-e
támaszkodni, amennyiben igen, meg kell jelölnie az erőforrás szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás
vonatkozó pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek
való megfelelőség igazolása érdekében az erőforrás szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, valamint
azt, hogy a Jelentkező és a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálle. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a részvételi dokumentáció 2. sz.
mellékletének 6.) pontjában található.
11.) Amennyiben több Jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a Közös Jelentkezőknek a jelentkezéshez
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös
teljesítésére vonatkozó hatályos megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, minimálisan az alábbi
tartalommal:
— az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
— Közös Jelentkezőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
— a Konzorcium vezető tagjának, Megrendelő felé a képviselőnek a kijelölése és a Konzorcium képviseletére
történő meghatalmazása,
— a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
Közös jelentkezés esetén az ajánlattételi szakaszban bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati és a
teljesítési biztosítékot. A biztosítékot nyújtó Konzorciumi tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania.
12.) A jelentkezéshez csatolni kell a Jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, valamint a Kbt. 69.§
(8) bekezdése szerinti alvállalkozó nevében megtett és a jelentkezéshez csatolt nyilatkozatokat aláíró,
cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát (eredetiben, hiteles vagy
egyszerű másolatban). Amennyiben Jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrás szervezet / a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozó nevében
a cégjegyzésre jogosult személy(ek) által meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott
aláírásával ellátott meghatalmazás eredeti példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített
aláírási címpéldányát (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban) kell a jelentkezéshez csatolni. A
meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányának benyújtása nem szükséges abban az
esetben, ha a meghatalmazás közokirati formában készül, vagy ha az aláírást közjegyző hitelesíti.
Abban az esetben, ha a jelentkezéshez csatolt cégkivonatból nem állapítható meg a cégjegyzésre jogosult
személye, a képviseleti jogosultságot a jelentkezésben hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell.
13.) A Részvételi felhívásban és dokumentációban az Ajánlatkérő által benyújtani előírt valamennyi igazolás
egyszerű másolatban is csatolható. A Részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezet / a
Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozó által aláírandó nyilatkozatokat / elkészítendő dokumentumokat
eredetiben kell a jelentkezéshez csatolni.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz, vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben /
hiteles másolatban / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését, továbbá Apostille tanúsítvánnyal
történő ellátását Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság D.251/34/2010. számú,
21.5.2010-ben kelt határozatában foglaltakra tekintettel nem írja elő.
14.) Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban 150 000 000 HUF (azaz százötvenmillió forint) ajánlati biztosíték
nyújtására köteles a Kbt. 127. § (5) bekezdése esetére, az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel
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vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvény formájában, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
15.) A részvételi szakaszban az Ajánlatkérő nem kérhet, a Részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt.
100. § (2) bekezdés). Ha a Részvételre jelentkező ebben a szakaszban ajánlatot tesz, akkor a Részvételi
jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
16.) A levélfeldolgozó rendszer tervezett átadás-átvételének határideje: 25.7.2013. Ajánlatkérő az átadásátvételtől számított 48 hónap időtartamban karbantartás támogatási szolgáltatást, fogyó-, kopó és egyéb
alkatrész, illetve üzemeltetési anyag ellátást, továbbá a feldolgozó rendszer részeként szállított nem "dobozos"
szoftverek tekintetében szoftverkarbantartást kíván igénybe venni a nyertes Ajánlattevőtől az ajánlattételi
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint.
17.) Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a
Részvételi felhívással és a Részvételi dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag
magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Ajánlatkérőnek a nem magyar nyelven érkezett
kérdéseket nem áll módjában megválaszolni.
A részvételi felhívás és dokumentáció tartalmának értelmezése és az esetlegesen feltenni kívánt kérdések
pontos megfogalmazása érdekében nem magyarországi letelepedésű Részvételre jelentkezők részére
javasoljuk fordító, valamint a magyar közbeszerzési eljárásokban jártas szakértő igénybe vételét!
18.) A jelentkezést 1 (egy) db eredeti és 3 (három) db másolati példányban kell benyújtani.
19.) Ha az ajánlattételi szakaszban végzett értékelés során több ajánlat azonos, Ajánlatkérő a Kbt. 199.§ (4)
bekezdésében megfogalmazott esetkör kivételével alkalmazza a Kbt. 199. § (1)-(3) bekezdésében foglalt
előnyben részesítési szabályokat, a Kbt. 199. § (3) bekezdése szerinti esetben pedig megfelelően alkalmazza a
Kbt. 90. § (3) bekezdésének a) pontját.
20.) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§-ában foglaltak
szerint.

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
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Fax +36 13367778
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
15.6.2011
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