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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím: Dísz tér 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Címzett: Gergely Zsolt
Telefon: 202-6288
E-mail: gergely.zsolt@mag.hu
Fax: 202-6288
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
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.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
xNemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
xEgyéb
(nevezze meg): Műemlékvédelem
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés PR és marketing-kommunikációs feladatok ellátására
az „Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ I. fejlesztési ütem” projekttel
kapcsolatban
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
Magyarország
NUTS-kód HU221
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés PR és marketing-kommunikációs feladatok ellátására
az „Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ I. fejlesztési ütem” projekttel
kapcsolatban
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Folyamatos kommunikációs ügynökségi szolgáltatás 13 hónapig valamint
1 db kommunikációs terv, 1 db marketing-kommunikációs stratégia, 1 db
arculattervezés, 1 db emlékeztető tábla, 2 db közvélemény-kutatás, 1 db
honlap fejlesztés és üzemeltetés, 1 db médiaterv készítése és vásárlása, 1 db
válságkezelési stratégia, 1 db fotókiállítás, 7 féle nyomtatványtervezés és kivitelezés
(+1, CD másolása), 9 db rendezvényszervezés (ebből az egyik 100 fős ünnepélyes
rendezvény), 1 db 3 perces PR film és 1 db 30 mp-es rádiószpot.
További információkat a Dokumentáció tartalmaz.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 53000000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 2010/10/27 (nap/hó/év)
befejezés 2011/11/17 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a dokumentáció szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetés átutalással, a szerződésszerű teljesítéstől
számított 60 napon belül. Részszámla benyújtás gyakorisága a dokumentációban
meghatározottak szerint. Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 305. § (4) bek. 209/2009.
(XII.19.) Korm.r., 11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet, 1/2004. (I.5.) Korm.r.,
360/2004.(XII.26) Korm.r., 255/2006. (XII.8.) Korm.r., 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet, 281/2006. (XII. 23.) Korm.r., 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bek. és 61. § (1)bek d) pont, illetve ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, aki a 61. § (1) bek. a)-c) pontjaiban és a
62. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eseik. E személyeknek/szervezeteknek a
Kbt. 63. § (1)-(4), (6) bekezdései szerint kell bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró
okok hatálya alá, a 10%-ot meg nem haladó alvállalkozókkal kapcsolatban a Kbt. 71.
§ (3) bekezdés utolsó mondata szerinti nyilatkozatot kell tenni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a) Ajánlattevő(k) és 10% feletti alvállalkozó(k) előző három lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója [Kbt. 66. (1) b)].
b) Ajánlattevő(k) és 10% feletti alvállalkozó(k) nyilatkozata árbevételről, mely
minden adatot tartalmaz, aminek alapján a III.2.2.b) pont szerinti feltételek fennállása
megállapítható [Kbt. 66. (1) c)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó, ha az üzemi (üzleti)
tevékenységének eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti évben egynél többször volt
negatív (önálló megfelelés).
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, és a 10% feletti alvállalkozó, ha az utolsó 3 évre
(2007-2008-2009.) vonatkozóan a teljes forgalma (nettó árbevétele) a 3 év
átlagában nem érte el a nettó 40.000.000 HUF/év értéket, míg a közbeszerzés
tárgya szerinti forgalma (nettó árbevétele) a 3 év átlagában nem érte el médiavásárlás költsége nélkül- a nettó 25.000.000 HUF/év értéket (együttes
megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó ismertesse az előző 3 év legjelentősebb
szolgáltatásait [Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pont] oly módon, hogy abból az
alkalmasság minimumkövetelményei egyértelműen megállapíthatóak legyenek. Az
igazolás módja és tartalma tekintetében a Kbt. 68.§ (1) bekezdése irányadó.
b) Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése,
képzettségük ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok
bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek [Kbt. 67.§ (3) bekezdés
d) pont]. A bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza (amelyből alkalmasság
minimumkövetelményei egyértelműen megállapíthatóak) és a felsőfokú
végzettséget igazoló dokumentum másolata is csatolandó valamint minden
szakember vonatkozásában csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó, ha az elmúlt 3 évben
összesen (2007, 2008, 2009) nem rendelkezik:
- színes szórólapok, prospektusok (pl. termék/szolgáltatás vagy intézmény- illetve
cégismertetők) nyomdai előkészítésére és gyártására vonatkozó 1 darab (teljesített)
referenciával, amelynek ellenértéke eléri a nettó 5.000.000 forintot;
- legalább 100 fős, ünnepélyes zárófogadással egybekötött rendezvény
szervezésére vonatkozó 1 db (teljesített) referenciával, amelynek ellenértéke eléri a
nettó 2.000.000 forintot;
- legalább 1 éves szerződés keretében megvalósult sajtókommunikációs
tevékenység (médiumokkal való kapcsolattartás, sajtóközlemények készítése,
szóvivői feladatok ellátása elvégzésére vonatkozó 1 db (teljesített) referenciával;
- legalább 3 db sajtótájékoztató teljes körű előkészítésére és lebonyolítására
vonatkozó (teljesített) referenciával;
- legalább 1 db uniós forrásból támogatott ÚMFT projekt vagy program
népszerűsítéséhez kapcsolódó közvélemény-kutatás lebonyolítására és/vagy
szervezésére vonatkozó1 db (teljesített) referenciával, amelynek ellenértéke elérte a
nettó 1.000.000 forintot;

- legalább 1 db uniós forrásból támogatott ÚMFT projekt vagy program
népszerűsítéséhez és/vagy ismeretterjesztéséhez kapcsolódó kommunikációs
szolgáltatás (tanácsadás, tervezés, kommunikációs tevékenység szervezése)
nyújtása tárgyban (teljesített) 1 db referenciával, amelynek ellenértéke elérte a nettó
10.000.000 forintot;
- legalább 3 db, szerződésenként legalább nettó 15.000.000 forint értékű
médiavásárlásra vonatkozó (teljesített) referenciával; és
- legalább 5 db PR film gyártására és utómunkálatainak elvégzésére vonatkozó
(teljesített) referenciával, amelyeknek az ellenértéke összesen elérte a nettó
10.000.000 forintot (együttes megfelelés).
b) Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó, ha együttesen
nem rendelkezik az alábbi tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkező
szakemberekkel:
- 1 fő projektvezető, aki felsőfokú marketing vagy kommunikációs végzettséggel,
középfokú angol nyelvvizsgával és az alábbiak szerinti tapasztalattal rendelkezik:
(i) legalább 3 éves belföldi idegenforgalom területen szerzett marketingvezetői vagy
kommunikációs vezetői (projektvezetői) gyakorlat;
(ii) az elmúlt 5 évben legalább 1 európai uniós fejlesztési forrásból finanszírozott
kommunikációs projekt irányításában szerzett tapasztalat, melynek értéke elérte a
nettó 40 millió forintot,
- 1 fő sajtókapcsolati szakértő, aki felsőfokú végzettségű és az alábbiak szerinti
tapasztalattal rendelkezik: (i) legalább 3 éves sajtókapcsolatok menedzselése
gyakorlat (médiumokkal való kapcsolattartás, sajtóközlemények készítése, szóvivői
feladatok ellátása); (ii) az elmúlt 2 évben (2008, 2009) legalább 1 db az Európai Unió
által támogatott ÚMFT projekthez vagy programhoz kapcsolódó sajtókommunikációs
tevékenységet (sajtóközlemények, háttéranyagok készítése) látott el;
(iii) rendelkezik honlap szerkesztői tapasztalattal; (iv) az elmúlt 3 évben legalább 1
db európai uniós társfinanszírozással megvalósuló kommunikációs projektben vett
részt, amelynek az
értéke elérte a nettó 15 millió Ft-ot,
- 1 fő PR és rendezvényszervező szakértő, aki felsőfokú végzettséggel és az
alábbiak szerinti tapasztalattal rendelkezik: legalább 3 év rendezvényszervezési
projektvezetői tapasztalat, ezen belül legalább 1 db 100 főt meghaladó
zárófogadással egybekötött (ünnepélyes) rendezvény szervezésére vonatkozó
gyakorlattal,
- 1 fő arculattervezésért felelős művészeti vezető szakértő, aki felsőfokú szakirányú
(grafikus) végzettséggel és az alábbi tapasztalatokkal rendelkezik: (i) legalább 3
éves művészeti vezetői gyakorlat; (ii) Legalább 2 márka országos bevezetéséhez
kapcsolódó kommunikációs tevékenység arculattervezése és művészeti vezetése;
(iii) arculat és kiadvány szerkesztésért, reklám, -marketingtárgyak tervezésében
minimum 5 éves szakmai tapasztalattal,
- 1 fő gyártásért (produkciós feladatokért) felelős szakember, aki felsőfokú
végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik tájékoztatási célú
nyomdai kiadványok gyártási felügyelete terén;
- 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező közvélemény-kutatási szakértő, aki
legalább 5 év közvélemény-kutatási gyakorlattal rendelkezik;
- 1 fő médiatervező és vásárló szakértő, aki felsőfokú végzettséggel és 5 év
médiatervező és vásárló gyakorlattal rendelkezik;

- 1 fő reklámfilmrendező szakember, aki felsőfokú végzettségű és (i) legalább 3
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és (ii) rendelkezik tapasztalattal legalább
5 db reklámfilm és/vagy PR film rendezés terén (Egy szakértő több pozícióra is
jelölhető, de legalább 6 szakembert be kell mutatni, akik együttesen megfelelnek a
fenti elvárásoknak.)
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 személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x

xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (nettó, Ft)

40

Kommunikációs stratégia és 1 éves terv

15

PR film szinopszisa

15

Médiastratégia

15

A zárórendezvény forgatókönyve
15
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/09/22 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlatkérő 10032000-01711301-00000000 számú bankszámlájára. Az összeg az
ÁFÁ-t tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/09/22 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/09/22 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Ajánlatkérő székhelyén, az I. em. tárgyalóban
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80. § (2) szerint
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 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 használható hivatkozási alapot:
A beruházást a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Eszterháza
Közép-Európa Kulturális Központ I. fejlesztési ütem" - A Sopron-Fertőd kistérség
turisztikai fejlesztése a fertődi Esterházy-kastély vonzerejének fejlesztése révén”
című programból az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az
ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
VI.3) További információk (adott esetben)
a) Az ajánlatkérő a támogatásra tekintettel a Kbt. 48. § (3) bekezdését
alkalmazhatja.
b) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.10.13. 10h, a szerződéskötés
tervezett időpontja: 2010.11.03.
c) A közbeszerzési eljárás során az igazolásokat - a Kbt. 20. § (3) alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
d) Az ajánlatokat egy eredeti és három, az eredetivel mindenben egyező
példányban, tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatosan oldalszámozva kell
benyújtani, az ajánlat eredeti példányán meg kell jelölni, hogy ez az eredeti. Az
ajánlat eredeti példánya minden oldalának írógéppel, vagy más kitörölhetetlen
módon megírottnak kell lennie. Az ajánlat minden oldalát, amelyen módosítást
hajtottak végre, az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál
is kézjeggyel kell
ellátni. Az ajánlatok részletes formai előírásait továbbá a csomagolás és megküldés
követelményeit a dokumentáció tartalmazza.

da) Az ajánlatban lévő, minden — az ajánlattevő, vagy 10% feletti alvállalkozó
vagy a Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti szervezet által készített dokumentumot
(nyilatkozatot)a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.
(Cég esetén ezeket cégszerű aláírással kell teljesíteni.)
db) Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő bármely – a VI.3.da) pont szerinti
– szervezet által készített nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát,
továbbá aláírási jogosultságának ellenőrzése érdekében olyan cégkivonatot, ami a
képviseleti jogosultságot tartalmazza, vagy – ha az adott cég székhelye szerinti
államban cégkivonat nem létezik vagy a szervezet nem a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik – a szervezet nyilatkozatát arról, hogy
- a cég székhelye szerinti államban nem létezik cégkivonat, vagy a szervezet nem a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik a cég/szervezet nevében az aláíró személy jogosult aláírni (egyedül vagy mással
együtt).
e) Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, minden idegen nyelvű irat mellé magyar
fordítást, - a III.2.1., III.2.2. és III.2.3. szerinti iratokkal kapcsolatban hiteles magyar
fordítást (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény 7. § (4)-nek megfelelően) - csatolni kell.
f) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak
g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 70. § (2) és 72. § szerinti
nyilatkozatait. Utóbbi érdekében az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
h) Az ajánlati árnak (vállalkozási díj) tartalmaznia kell a feladat teljes körű
teljesítésének minden költségét.
i) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását arra nézve, hogy - a jelen
közbeszerzési eljárásban ki jogosult közülük teljes jogkörrel írásban és szóban
nyilatkozni az összes közösen ajánlatot tevő nevében,
- az eljárásban az ajánlattevő számára megküldendő iratokat közülük melyiknek,
milyen címre kell megküldeni,
- a szerződést nevükben ki jogosult megkötni, a kapcsolatot az ajánlatkérőként
szerződéskötő féllel ki fogja tartani,
- A szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.
j) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2)-t alkalmazza, ha az eredményhirdetésen
megnevezi a második helyzettet.
k) Kiegészítő tájékoztatás kérés a Kbt. 56. §-a szerint, ha a kiegészítő tájékoztatás
kérés Kbt. szerinti utolsó napja nem munkanapra esik, az ezt követő első
munkanapon még lehet kiegészítő tájékoztatást kérni.
l) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció másik közös ajánlattevőn kívül másra nem ruházható át.
m) A dokumentáció az ajánlattevő által végrehajtott átutalást igazoló dokumentum
bemutatásával az ajánlati felhívás megjelenésének napjától átvehető munkanapokon
9-13-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10. óráig az A/II. melléklet

szerint, vagy a Kbt. 54. § (4) szerint. A dokumentációba a fenti helyen és időszakban
az ellenérték kifizetése előtt tájékozódás céljából bele lehet tekinteni.
n) Az ajánlati felhívásban használt egyes kifejezések definíciója a dokumentációban
található
o) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-100
p) A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot
részszempontokként:
Nettó ajánlati ár részszempont: a legkedvezőbb ajánlat az adható maximális
100 pontot kapja, a többi pontot ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.
ajánlásának III/A/1/b pontja szerinti arányosítás alkalmazásával fogja megadni.
Törtszám esetén az ajánlatkérő 2 tizedesjegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a
kerekítés fölfelé történik. A 2.,3.,4.,5. részszempontok értékelése az ajánlatok
sorbarendezésével történik, ezt követően a pontok kiosztására a Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004. ajánlásának III/A/1/a pontja szerint kerül sor.
q)Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ban foglaltaknak megfelelően teljeskörű hiánypótlási
lehetőséget biztosít.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit kft. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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 (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. §
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/03 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím: Dísz tér 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Címzett: Igazgatói Titkárság
Telefon: 202-6288
E-mail: mag@mag.hu
Fax: 202-6288
Internetcím (URL): www.mag.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím: Dísz tér 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Címzett: Igazgatói Titkárság
Telefon: 202-6288
E-mail: mag@mag.hu
Fax: 202-6288
Internetcím (URL): www.mag.hu
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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

