3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Postai cím: Kisfaludy u. 11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: 303-0722
E-mail: Fax: 303-0717
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): munkaügy
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért” című konstrukciójában megvalósuló program keretében a
Közép-magyarországi régióban élő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív
személyek részére mentori szolgáltatás biztosítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő alábbiak szerint megadott kirendeltségei és azok illetékességi területei
1. rész: Budapesti kirendeltségek
- Budapest, IV. Kassai utca 24/b.
- Budapest, XVIII. Darus u. 5.
- Budapest, XXIII. János u. 6,
- Budapest, XXI. Bajáki F. u. 1.
- Budapest, IX. Ráday u 42-44.
- Budapest, XI. Bartók B. u132.
- Budapest, III. Heltai J. tér 7.
- Budapest, XIII. Katona J. u. 25.
- Budapest, VIII. Baross u. 22-26.
- Budapest, XVI. Vívó u. 2.
- Budapest, IX. Haller u. 6.
2. rész: Pest megye:
- Monor, Petőfi S. utca 27.
- Cegléd, Dózsa Gy. utca 1.
- Nagykáta, Gyóni G. utca 11.
- Szentendre, Szabadkai utca 9.
- Érd, Budai út 26.
- Budaörs, Nefelejcs utca 1-3.
- Zsámbék, Zichy tér 1.
- Ráckeve, Laczházi út 34.
- Dabas, Berkenye utca 1.
- Vác, dr. Csányi krt. 45.
- Gödöllő, Szilhát utca 53.
NUTS-kód HU102
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Határozott időre szóló megbízási szerződés
A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért” konstrukciójában megvalósuló program keretében végzett
mentori szolgáltatás beszerzése a dokumentációban meghatározott részletes
szakmai követelmények szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85320000-8

További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Mentorok száma:
Budapest
- Budapest, IV. Kassai utca 24/b.: 3 fő
- Budapest, XVIII. Darus u. 5., Budapest, XXIII. János u. 6., Budapest, XXI. Bajáki F.
u. 1., Budapest, IX. Ráday u. 42-44: 8 fő
- Budapest, XI. Bartók B. u. 132.,Budapest, III. Heltai J. tér 7: 3 fő
- Budapest, XIII. Katona J. u. 25., Budapest, VIII. Baross u 22-26.,Budapest, XVI.
Vívó u. 2, Budapest, IX. Haller u.6.: 6 fő
Összesen: 20 fő
Pest megye
- Monor, Petőfi S. utca 27., Cegléd, Dózsa Gy. utca 1., Nagykáta, Gyóni G. utca 11. :
6 fő

- Szentendre, Szabadkai utca 9., Érd, Budai út 26., Budaörs, Nefelejcs utca 1-3.,
Zsámbék, Zichy tér 1.: 5 fő
- Ráckeve, Laczházi út 34., Dabas, Berkenye utca 1.: 5 fő
- Vác, dr. Csányi krt. 45., Gödöllő Szilhát utca 53.: 5 fő
Összesen: 21 fő
A mentori szolgáltatásban részesítendők érintett létszáma:
Budapest: 1807 fő + 25 %
Pest megye: 2243 fő + 25 %
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/04/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítés esetén a havi megbízási díj 5 %-ának megfelelő kötbér.
Hibás teljesítés esetén a teljesítéssel érintett szolgáltatás ellenértékének 15 % ának megfelelő kötbér.
Meghiúsulás esetén a teljes szolgáltatás 20 %-ának megfelelő kötbér a
dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét utólag, a ténylegesen teljesített és
teljesítésigazolással alátámasztott mentori szolgáltatást követően havonta, a nyertes
ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla alapján, a teljesítés igazolásától
számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Hibás teljesítés esetén az ajánlatkérő felfüggesztheti a kifizetést a megfelelő
szolgáltatás nyújtásáig, részleges teljesítés esetén a szolgáltatás ellenértékét
arányosan csökkentheti. Ajánlatkérő előleget nem ad. A fizetési feltételekre
egyebekben a Kbt. 305.§-ban foglaltak az irányadók.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§
(1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt.
71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt.
61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike az eljárás során felmerül.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt
alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás
szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben
meghatározott kizáró okok hiányáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
csatolnia kell:
- az utolsó 2 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő – a számviteli
jogszabály szerinti beszámolójának mérleg és eredmény-kimutatását másolatban,
amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga annak közzétételét előírja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha
- a két utolsó lezárt üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív
volt;
Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
csatolnia kell:
1) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző
három évben teljesített szociális vagy munkaügyi területen végzett személyes
segítségnyújtás, pszicho-szociális támogatás vagy mentori szolgáltatás nyújtása
tárgyú legjelentősebb szerződéseinek ismertetése (legalább a teljesítés ideje,
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás
összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése,

mentori vagy munkaerőpiaci szolgáltatásban részesített személyek létszáma (fő)),
valamint a referencia ismertetésben szereplő szolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 68.
§ (1) bekezdés szerint referenciaigazolás másolatát vagy nyilatkozatot arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a
referencialista tartalmára vonatkozóan előírt információkat, továbbá – amennyiben
a Kbt. 68. §-a szerint a referenciát a megrendelő szervezet igazolja – a megrendelő
nyilatkozatát a szerződés teljesítésére.
A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak a hiánya, vagy az
előzőekben felsorolt tartalmi követelmények hiánya alkalmatlanságot eredményez.
2) Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szolgáltatás szakmai
irányításáért és koordinációjáért felelős vezető tisztségviselőknek a megnevezése,
képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal és képzettséget, végzettséget
igazoló okirat másolattal történő ismertetése, akiket a szolgáltatás teljesítéséért
felelősek.
3) A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal és képzettséget,
végzettséget igazoló okirat másolattal történő ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik:
1) az ajánlattételi határidőt megelőző három évben összesen teljesített, a
legjelentősebb szerződéseket tartalmazó referencia ismertetésben szereplő,
teljesítést igazoló referenciaigazolással vagy nyilatkozattal igazolt legalább 1 db,
munkanélküliek vagy álláskeresők részére történő személyes segítségnyújtás,
pszicho-szociális támogatás vagy mentori szolgáltatás nyújtása tárgyú referenciával.
Ugyanaz a referencia több megpályázott részteljesítés esetén is bemutatható.
2) részteljesítésenként 1 fő, a szolgáltatás szakmai irányítását és koordinációját
ellátó felsőfokú végzettségű vezető tisztségviselővel, aki a Munkaerőpiaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet melléklete b), c) pontjában meghatározott
végzettségek valamelyikével és minimum 1 éves a humánerőforrás fejlesztés,munkaerőpiaci,- szociális,- szolgáltatás területén szerzett szakmai gyakorlattal.
Ugyanaz a szakember több részteljesítésnél is megjelölhető.
3.1) 1 részteljesítés esetében 20 fő a 2. részteljesítés esetében 21 fő a szolgáltatás
teljesítésében bevonni kívánt szakemberrel, akik a Munkaerőpiaci szolgáltatásokról,
valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000.
(IX.15.) GM rendelet mellékletének e) pontjában a „munkaerőpiaci segítő (mentor)”
tevékenység címszó alatt meghatározott képesítések valamelyikével.
Ajánlatkérő egy szakembert több résznél nem fogad el.
3.2.) részteljesítésenként az alkalmazandó mentorok közül legalább 7 fő, a 30/2000.
(IX.15.) GM rendelet mellékletének e) pontja 1. alpontjában meghatározott képesítés
valamelyikével rendelkező szakemberrel.
3.3) részteljesítésenként 1 fő a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet mellékletének
e) pontja 1. alpontjában meghatározott képesítés valamelyikével rendelkező
szakemberrel, akivel a napi kapcsolattartást lehetővé teszi.

A műszaki és szakmai alkalmasság feltételeknek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A Munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletének b), c), e) pontja.
(lásd III.2.3 pont)
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap )
Időpont: 13:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/22 (év/hó/nap)
Időpont: 13:00
Helyszín : OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest XIII., Gömb u. 33.
I. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért” kiemelt projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlattételi határidőtől számított 14. nap 13 óra. Amennyiben ez a nap nem
munkanap, akkor az azt követő munkanap.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését
követő naptól számított 20. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt
követő munkanap.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A doku¬mentáció munkanapokon 8 – 12 óra között, az ajánlattételi határidő napján
8 – 13.00 óra között vehető át az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb. u. 33.)
irodájában, illetve a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint postán vagy elektronikus úton
megküldi.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésére
116.200.000,- Ft áll rendelkezésre, részenként Budapest: 56.682.927,- Ft, Pest
megye: 59.517.073 ,- Ft. Amennyiben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat ezt az értéket meghaladja, az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92. §
c) pontja alapján eredménytelennek nyilváníthatja. A TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált
programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” kiemelt projekt.
2) Az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az ajánlat kidolgozásánál
alkalmazott árképzésének módszerét.
3) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben
biztosítja, kivéve a bírálati szempontra tett vállalásokat.
4) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű
másolatban benyújtani.
5) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem
régebbi keltezésű cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát, vagy
a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem
bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési
kérelem másolatát is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
6) Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban
megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire,
a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan,
hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó
kötelezettségként vállalja a 305. § (1) és (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
7) A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
8) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
9) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 251. § (3) bekezdésre tekintettel jelzi, hogy a 250. §. (3)
bekezdésben fel nem sorolt rendelkezéseket nem alkalmazza.
11) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének megkezdésekor
rendelkeznie kell a szolgáltatás ellátásának helyszínéül szolgáló,
Közép-magyarországi régióban elhelyezkedő irodával, ezért az ajánlattevőnek
megpályázott részteljesítésenként nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a
szerződés teljesítésének megkezdésekor rendelkezni fog a szolgáltatás ellátásának
helyszínéül szolgáló, Közép-magyarországi régióban elhelyezkedő irodával.
12) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy
a) az eljárás nyertesének visszalépése vagy
b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő
azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok)
benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4)
bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerződést.
13) Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12
óra, az ajánlattételi határidő napján 8 – 13.00 óra között nyújtható be az ajánlattételi
felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
14) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Telefon: 4122-460
E-mail: frank.judit@okfon.hu
Fax: 4122-469

Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Telefon: 4122-460
E-mail: frank.judit@okfon.hu
Fax: 4122-469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Telefon: 4122-460
E-mail: frank.judit@okfon.hu
Fax: 4122-469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
TÁMOP 1.1.2 program keretében „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért” kiemelt projekt keretében mentori szolgáltatás biztosítása
Budapesten
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85320000-8

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Mentori szolgáltatás nyújtása 1807 fő + 25 % részére.
Mentorok száma:
Budapest
- Budapest, IV. Kassai utca 24/b.: 3 fő
- Budapest, XVIII. Darus u. 5., Budapest, XXIII. János u. 6., Budapest, XXI. Bajáki F.
u. 1., Budapest, IX. Ráday u. 42-44.: 8 fő
- Budapest, XI. Bartók B. u. 132.,Budapest, III. Heltai J. tér 7: 3 fő

- Budapest, XIII. Katona J. u. 25., Budapest, VIII. Baross u 22-26., Budapest, XVI.
Vívó u. 2, Budapest, IX. Haller u. 6.: 6 fő
Összesen: 20 fő
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/04/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás
1) A rész meghatározása
TÁMOP 1.1.2 program keretében „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért” kiemelt projekt keretében mentori szolgáltatás biztosítása Pest
megyében.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85320000-8

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
Mentori szolgáltatás nyújtása Pest megye: 2243 fő + 25% részére.
Pest megye
- Monor, Petőfi S. utca 27., Cegléd, Dózsa Gy. utca 1., Nagykáta, Gyóni G. utca 11.:
6 fő
- Szentendre, Szabadkai utca 9., Érd, Budai út 26., Budaörs, Nefelejcs utca 1-3.,
Zsámbék, Zichy tér 1.,: 5 fő
- Ráckeve, Laczházi út 34., Dabas, Berkenye utca 1.: 5 fő
- Vác, dr. Csányi krt. 45., Gödöllő, Szilhát utca 53.: 5 fő
Összesen: 21 fő
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/04/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

