EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
Részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Címzett: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Telefon: 1/767-8254
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax: 06/1/767-8321
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
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. melléklet I . pontját
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját
I.2) Az ajánlatkérő fő tevékenysége vagy tevékenységei
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamosenergia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
Víz
xPostai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Bizonylat-feldolgozó rendszer
rekonstrukciója - Kleindienst DL 1660 típusú bizonylatolvasók felújítása - a teljes
feldolgozó rendszer hardver, szoftver karbantartása, felügyelete

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
(a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
(b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
(c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória 7
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB.
mellékletében)
A teljesítés helye Magyar Posta Zrt. Posta Elszámoló Központ 1201 Budapest,
Nagysándor József utca 1-5.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma
vagy, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egyajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama (adott esetben)
Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül
Pénznem
vagy:
és között.
Pénznem

A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha
ismert)
II.1.5)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Bizonylat-feldolgozó
rendszer rekonstrukciója - Kleindienst DL 1660 típusú bizonylatolvasók felújítása - a
teljes feldolgozó rendszer hardver, szoftver karbantartása, felügyelete
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72540000-2

További
tárgyak:

72262000-9
50312600-1
72261000-2

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből nem szükség szerint több példány használható)
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):
csak egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Változatok elfogadhatók nem
II.2) A szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 1. 2 db
Kleindienst DL1660 típusú bizonylatolvasó felújítása. A felújítás időtartama alatt
kieső olvasási kapacitást pótolni kell.A DL 1660 olvasó névleges beolvasási
teljesítménye 1000 db A6-os bizonylat/perc.
2. Karbantartás, javítás, felügyelet, szerviz biztosítása öt évre:
- bizonylatbeolvasók,
- a feldolgozó rendszer rendszer hardver elemei,
- a teljes feldolgozó rendszer szoftver elemei
3 A feldolgozó rendszer funkcionalitásának módosítása.
4 A Kleindienst DL1660 tipusú olvasókhoz fogyó-kopó anyagok opcionális
szállítása.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
vagy:
és között.
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: A Kleindienst DL1660 tipusú olvasókhoz
fogyó-kopó anyagok szállítása. Ezen jog gyakorlása az Ajánlatkérő joga, de nem
kötelezettsége.

Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 60
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további
hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónapokban:
és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy Kezdés: (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) - kötbér, továbbá
jótállás az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződés tervezetben
meghatározottak szerint,
- A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig 50 000 000,- Ft (azaz ötvenmillió
forint) teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53. § (6) bekezdésének
a) pontja alapján az Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában, az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) bekezdése
alapján a teljesítést követő 5 munkanapon belül beérkezett, a teljesítésigazolás
alapján az Ajánlattevő által – az Art. 36/A. § figyelembe vételével - kiállított számla
ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől
számított 30 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Egyebekben az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezet az
irányadó.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben) Ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4)
A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e 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, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó
előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, illetve a Kbt.
65.§ (3) bekezdés szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
- Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre 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 fennállnak.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Részvételi jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
erőforrás szervezetnek a Kbt. 63. § (1) bekezdése és a 193. §-a alapján
a) a jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni- A nyilattkozatot eredetiben
vagy hiteles másolatban kell benyújtani
b) Részvételi jelentkező nyertessége esetén az ajánlattételi szakasz
eredményhirdetését követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése és a
Kbt. 63/A.§ (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésének hatálya alá, ha ezt a jelentkezésében nem igazolta. Az igazolások
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Részvételi jelentkezőnek a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében írásban kell nyilatkoznia
arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A
nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód (adott esetben): Részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés pénzügyi
teljesítésre való alkalmasságának igazolására csatoljon:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont szerint a Részvételi felhívás megjelenésnek
napjánál nem régebbi keltezésű, eredeti vagy közjegyző által hitelesített pénzintézeti
nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, amelynek
(amelyeknek) valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájára vonatkozólag a
számlaszámok feltüntetésével tartalmaznia kell, hogy:
- a pénzügyi intézmény mióta vezeti a Részvételre jelentkező/10% feletti
alvállalkozó pénzforgalmi számláját (számláit),
- a Részvételre jelentkező/ 10% feletti alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek a
nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban mindig pontosan eleget tett-e,
- Részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó számláján (számláin) a nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban előfordult-e sorban állás, amennyiben igen, hány
napos.
vagy Részvételre jelentkező / 10 % feletti alvállalkozója pénzügyi alkalmassági
követelményt saját döntése alapján igazolhatja:
- az Európai Gazdasági Térség országainak bármelyikében bejegyzett telephelyű
biztosítónál megkötésre került és a jelentkezés benyújtásakor érvényben lévő,
legalább 50 millió Ft limitű általános vállalati felelősségbiztosítási kötvény vagy
a biztosítás fenti adatait tartalmazó (a biztosítótársaság által kiadott) igazolás

eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban, eredeti magyar nyelven vagy
hitelesített fordításban történő csatolásával.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak tekinti a Részvételre
jelentkezőt / 10 % feletti alvállalkozóját, ha
- bármely pénzforgalmi számláján (számláin) a Részvételi felhívás megjelenésének
napját megelőző 12 hónapban 30 egymást követő naptári napnál hosszabb sorban
állás mutatkozott, vagy a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban fizetési
kötelezettségeinek nem tett mindig pontosan eleget.
vagy
- nem rendelkezik az Európai Gazdasági Térségbe tartozó országok bármelyikében
bejegyzett telephelyű biztosítónál megkötésre került és a jelentkezés benyújtásakor
érvényben levő, legalább 50 millió Ft limitű általános vállalati felelősség biztosítással.
Részvételre jelentkezőnek / 10 % feletti alvállalkozójának cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell adnia arról, hogy cégkivonatában szereplő számlákon és az
ajánlatában megjelölt egyéb, pénzügyi intézmények által igazolt számlákon kívül
más számlát nem vezettet. Szükség esetén az adott bank és számlaszám adatainak
megadásával arról is nyilatkoznia kell, hogy a cégkivonatban feltüntetett számlája
megszűnt.
Ajánlatkérő felhívja az Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi
intézmények különböző tartalmú nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok
tartalmára figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által megkért
tartalommal mellékeljék ajánlatukhoz, nem megfelelő tartalmú igazolás az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a Részvételre
jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg a közös részvételre jelentkezőknek önállóan
kell megfelelniük.
Részvételre jelentkező / 10 % feletti alvállalkozója a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti más szervezet erőforrásaira támaszkodik, feltéve, hogy az Ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
Amennyiben Jelentkező a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek a
Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással
kíván megfelelni, Részvételre jelentkezőnek az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával
igazolnia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrás szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatának mellékleteként az
ajánlathoz csatolni kell az erőforrás szervezet jelen III.2.2) pontban meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági előírásnak való megfelelését igazoló
dokumentumokat is.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltak
megfelelően irányadók.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód
(adott esetben): A Kbt. 194.§ alapján alkalmas a Részvételi jelentkező és/vagy
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

Alvállalkozója, ha a részvételi felhívás megjelenését megelőző öt évben (2005-2009.
év) együttesen rendelkeznek az alábbi referenciákkal:
1. Legalább 1 db Kleindienst DL 1660 típusú vagy azzal egyenértékű (percenként
1000 db DIN A6 méretű bizonylat beolvasására alkalmas névleges teljesítményű)
olvasó(k) felújítását végezte el összességében legalább nettó 200.000.000,- Ft
értékben
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 194. § szerint a részvételi felhívás megjelenését megelőző öt évben
(2005-2009.) jelen pont szerint végzett a kiírás szerint referenciának figyelembe
vehető tevékenység (olvasók felújítása) ismertetése a Részvételi dokumentáció
3/1. sz. mellékletében megadott minta tartalma szerint, Részvételre jelentkező/10 %
feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet által kitöltött és cégszerűen aláírt eredeti vagy
közjegyző által hitelesített nyilatkozat útján, mely az alábbiakat tartalmazza:
- szerződés megnevezése, tartalma, mennyisége (szerződés tárgya),
- teljesítés ideje (felújítás kezdete – vége év megadásával)
- a felújított olvasó(k) típusa, gyártója, bizonylat beolvasási teljesítménye;
- szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartója, telefonszáma, e-mail
címe.
- Ellenszolgáltatás nettó összege
2. A legalább 1 db Kleindienst DL 1660 típusú vagy azzal egyenértékű (percenként
1000 db DIN A6 méretű bizonylat beolvasásra alkalmas névleges teljesítményű )
olvasó(k) és egy kapcsolódó teljes feldolgozó rendszer – alkalmazási rendszerek,
feldolgozó szoftverek, alap operációs rendszerek, szerverek és kapcsolódó hardver
elemek - karbantartását, javítását, felügyeletét végezte el az alkatrészek biztosítása
mellett összességében legalább nettó 600.000.000,- Ft értékben a részévteli felhívás
megjelenését megelőző 5 évben.
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 194. § szerint a részvételi felhívás megjelenését megelőző öt évben
(2005-2009.) jelen pont szerint végzett a kiírás szerint referenciának figyelembe
vehető tevékenység (olvasók és egy kapcsolódó teljes feldolgozó rendszer
karbantartása, javítása, felügyelete) ismertetése a Részvételi dokumentáció 3/2.
sz. mellékletében megadott minta tartalma szerint, Részvételre jelentkező/10 %
feletti alvállalkozó/erőforrás szervezet által kitöltött és cégszerűen aláírt eredeti vagy
közjegyző által hitelesített nyilatkozat útján, mely az alábbiakat tartalmazza:
- szerződés megnevezése, tartalma, mennyisége (szerződés tárgya),
- teljesítés ideje (a karbantartási, javítási tevékenység kezdete – vége év
megadásával)
- a karbantartott/javított eszközök, alkalmazási rendszerek, alap operációs
rendszerek, szerverek és kapcsolódó hardver elemek típusa, gyártója
- szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartója, telefonszáma, e-mail
címe.
- Ellenszolgáltatás nettó összege (forintban)
Amennyiben Részvételre jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek
a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással
kíván megfelelni, Részvételre jelentkezőnek igazolnia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

Ezen körülmény igazolása az alábbiak szerint történik: a Részvételre jelentkező
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyásnak kell fennáéénia erre tekintettel, az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát is bek kell nyújtani
A fentiekben előírt igazolás(ok) mellékleteként a jelentkezéshez csatolni kell az
erőforrás szervezet jelen, III.2.3) pontban meghatározott, azon műszaki-szakmai
alkalmassági előírás(ok)nak való megfelelését igazoló dokumentumokat is,
amely alkalmassági előírás(ok)nak Részvételre jelentkező az erőforrás szervezet
igénybevételével kíván megfelelni.
Az alkalmasság elbírálása tekintetében a Kbt. 69. § (4)–(5) bekezdése az irányadó.
Ennek megfelelően a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a
Részvételre jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezőknek, illetve a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
együttesen kell megfelelniük.
Részvételre jelentkező a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelhet
úgy is, hogy más szervezet erőforrásaira támaszkodik, a Kbt. 194.§-a alapján előírt
követelmények esetében azzal a feltétellel, hogy a Részvételre jelentkező és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
Az alkalmassággal kapcsolatban megadott adatokat olyan pontossággal kérjük
megadni, hogy abból a részvételi felhívásban meghatározott alkalmasság
egyértelműen megállapítható legyen.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő természetes felelős személyek nem nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos x
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem
Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott
részvételre jelentkezők nevét és címét
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
vagy

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy
– ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben
kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban
meghatározott részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverésre fog sor kerülni nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén:
Időszakos előzetes tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-,
dátum: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-,
dátum: (év/hó/nap)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-,
dátum: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének
feltételei
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt
kérelem benyújtásának határideje
Dátum: 2010/08/27 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen
Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): 100000
Pénznem: HUF
A fizetés módja és feltételei: A dokumentáció fenti bruttó díj ellenében vásárolható
meg, a díj tartalmazza az ÁFA-t. A díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett
11991102-02102775-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni, amely a Kbt.
102.§ (5) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A dokumentáció munkanapokon 8.00 – 14.00 óráig a bontás napján 8.00 - 11.00
óráig vehető át a következő címen: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. III. torony 3.
emelet 1. szoba. A dokumentáció az átutalás megtörténtét igazoló eredeti bizonylat
vagy pénzügyi intézményi igazolás bemutatásával vehető át.

A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén,
a Részvételi jelentkezőnek a kinyomtatott átutalási igazolás cégszerűen
aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni:
„Bizonylat-feldolgozó rendszer korszerűsítése”.
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/08/27 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
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 (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap)
vagy: Időtartam hónap(ok)ban:
és/vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont:
Helyszín (adott esetben):
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
A szerződés(ek) eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal
kapcsolatos(ak)?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és
bármely egyéb adatra:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a Kbt. 112.§
(2) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg a részvételi felhívásban vagy a
részvételi dokumentációban a részvételi jelentkezés részeként benyújtani előírt
egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására, továbbá a
jelentkezéssel kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre.
Hiánypótlást biztosít Ajánlatkérő akkor is, ha a Jelentkező nem megfelelő
példányszámban nyújtotta be jelentkezését.
VI.3.2.) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/27 év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra
Helyszín: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony 4. emelet 03. szoba
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 110.§
(2) bekezdése szerinti személyek.
VI.3.3.) A részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: 2010/09/06. 11.00 óra
VI.3.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja

Az első tárgyalás tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 5. napon
10.00 óra Ajánlatkérő a végleges műszaki, szerződéses és árakra vonatkozó
feltételek kialakítása érdekében több tárgyalást tervez. Az első tárgyalást követő
tárgyalásokról Ajánlatkérő előzetesen értesíti az Ajánlattevőt. Ajánlatkérő minden
egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. A tárgyalásra vonatkozó részletes
szabályokat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció fogja tartalmazni.
VI.3.5.) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén elegendő a részvételre jelentkezők
valamelyike által egy részvételi dokumentáció megvásárlása. Ajánlatkérő a
dokumentáció mellékleteit CD lemezen is Jelentkezők rendelkezésére bocsátja,
mely a dokumentáció mellékletét képezi. A nyomtatott dokumentáció és a CD-n
átadott dokumentáció közötti eltérés esetén a nyomtatott anyag az irányadó. A
dokumentáció másra át nem ruházható, közzé nem tehető.
VI.3.6.) Egyéb információk
1. A jelentkezést és mellékleteit zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti 5 (öt), az
eredetiről készült másolati példányban kell benyújtani. A beadott példányok első
oldalát a megfelelő „Eredeti”, illetve „Másolat” jelzéssel egyértelműen meg kell jelölni.
Amennyiben az eredeti példány nincs megjelölve, a jelentkezések bontásakor az
ajánlatkérő felszólítására a részvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie melyik az
eredeti példány. Ha az egyes példányok tartalma között eltérés van, az eredeti
példány tartalma a mérvadó.
A csomagoláson fel kell tüntetni a következőket:
- Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ, 1138 Budapest,
Dunavirág u. 2-6. III. torony 3. emelet 1. szoba, Sándor Csilla,
- „Bizonylat-feldolgozó rendszer korszerűsítése”,
- Jelentkező nevét, címét,
- „Jelentkezés, felbontani csak a részvételi határidő lejártát követően lehet”
2. A jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség Jelentkezőt terheli.
3. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az eljárás első,
részvételi szakaszában ajánlatot tenni a Kbt. 100.§ (2) bekezdése értelmében nem
lehet.
4. Közös jelentkezés esetén a jelentkezőknek a szerződés teljesítésére, a részvételi
jelentkezés, valamint az ajánlat tartalmára Ajánlatkérő (Megrendelő) felé vállalt
egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozatát a jelentkezéshez
csatolni kell. Csatolni kell továbbá a közös részvételre jelentkezők (konzorcium)
képviseletére meghatalmazott Konzorcium vezető tag kijelölését és a Konzorcium
nevében nyilatkozat aláírásra jogosult személy meghatalmazását. A képviseletre
történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazók cégszerű aláírását.
és a meghatalmazott aláírását. A Konzorcium vezető tagja útján jogosult kibocsátani
a számlákat, nyújtja a teljesítési biztosítékot, és kapcsolattartóként eljár a szerződés
teljesítése során.
Az ajánlathoz, amennyiben az ajánlattételi felhívást megkapta, közös jelentkezőnek
csatolni kell a közös jelentkezők megállapodását (Konzorciumi megállapodás), mely
bemutatja a feladatok Konzorciumi tagok közötti pontos megosztását, a feladatok
értékének a %-os arányát a szerződés teljes értékéhez viszonyítva.
5. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolást és nyilatkozatot
eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük becsatolni kivétel a kizáró okok

fenn nem állásának igazolására szolgáló iratok, melyek egyszerű másolatban is
benyújthatók. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak hiteles magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
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, 2010.05.21-én kelt határozatában foglaltakra tekintettel nem
írja elő.
6. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a részvételi
szakasz eredményhirdetésén résztvevőknek helyben az eredményhirdetést
követően történik. Amennyiben Részvételre Jelentkező nem vesz részt az
eredményhirdetésen Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eredményhirdetést
követően haladéktalanul, 5 munkanapon belül megküldi számára.
7. A Kbt. 13.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített
részvételre jelentkezők jegyzékében szereplő jelentkezőnek is a jelen felhívásban
meghatározott alkalmassági követelmények szerint alkalmasságát igazolnia kell,
tekintettel arra, hogy jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények
szigorúbbak a minősített jelentkezők jegyzékében meghatározottaknál.
8. Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban 25 000 000,- Ft (azaz huszonötmillió
forint) ajánlati biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 127. § (5) bekezdése esetére, az
Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvény formájában, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
9. Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjára
vonatkozóan úgy, hogy a nemleges választ is nevesíteni kell. (dokumentáció 2. sz
mellékletében található minta szerint)
10. Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában foglaltak szerint a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásául csatolt, nem magyar forintban (HUF)
nominált felelősségbiztosítási kötvény illetve a III.2.3. pontban foglaltak szerinti
nyilatkozatok(ok) értékének megállapításához Ajánlatkérő a jelen ajánlati felhívás
TED-en való megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank , adott
devizára vonatkozó, hivatalos árfolyamát veszi figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank
által nem jegyzett devizanem esetében a kötvény értékének megállapításához
Ajánlatkérő az Európai Központi Bank (ECB) által közzétett, adott devizára
vonatkozó, hivatalos EUR árfolyam alapján számított árfolyamot veszi figyelembe.
11. A jelentkezéshez csatolni kell: A Jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve
a Jelentkező által erőforrás-szervezetként bevont (Kbt. 65. § (3) bekezdés
szerinti) szervezetnek a részvételi felhívás TED-en (http://ted.europa.eu/) való
megjelenésének napjánál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy hiteles másolati
példányban.
12. A jelentkezéshez csatolni kell a Jelentkező, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és a jelentkezéshez csatolt
nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát (eredetiben
vagy hiteles másolatban). Amennyiben Jelentkező / a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrás

szervezet nevében meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott
és két tanú aláírásával valamint lakcímével ellátott meghatalmazás eredeti vagy
hiteles másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási
címpéldányát kell a jelentkezéshez csatolni.
13. Minden, a részvételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot vagy szükség
esetén a VI.4.3) pontot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
Kbt. 323.§ (2) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó
információ beszerezhető
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/27 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be:

Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36-30-771-6624
E-mail: Sandor.Csilla@posta.hu
Fax: +36-1-767-8323
Internetcím (URL): www.posta.hu
II) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és az egyéb
iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36-30-771-6624
E-mail: Sandor.Csilla@posta.hu
Fax: +36-1-767-8323
Internetcím (URL): www.posta.hu
III) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi
jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36-30-771-6624
E-mail: Sandor.Csilla@posta.hu
Fax: +36-1-767-8323
Internetcím (URL): www.posta.hu
B. melléklet
A részekre vonatkozó INFORMációk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség

Kiegészítő szójegyzék

Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
vagy:
és között.
Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy megkezdésére/befejezésére vonatkozó eltérő
időpontok feltüntetése (adott esetben)
Időtartam hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: Kezdés: (év/hó/nap)
Teljesítés: (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

