
3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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 x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Központi beszerzés
Telefon: +36(1)428-2649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36(1)428-2556
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.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 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
xKözponti szintű
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): Jegybanki tevékenység
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
Szállítási szerződés - Kombinált kártya beszerzés
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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
MNB Központi épülete 1054, BP,Szabadság tér 8-9.
MNB Logisztikai központ épülete, 1239 Budapest, Európa út 1.
NUTS-kód HU101
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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
Szállítási szerződés - Kombinált kártya beszerzés
1. részajánlat: Személyi azonosító kártya (munkavállalói belépő kártya): beléptető
antennával és PKI chip beültetéssel ellátott, bankkártya méretű PVC kártya, két oldal
az MNB arculati követelményeinek megfelelő ofszet nyomtatással, az előlapi oldal
utólagos megszemélyesítési lehetőséggel. A hátlapon a kártya egyedi azonosítóval
legyen ellátva (pl.: sorozatszám), melynek része a beléptető rendszer által felismert
kártyaszám.
2. részajánlat: Azonosító kártya: Bankkártya méretű öntapadós PVC lapka:
a kártya egy oldala (előlap) Ajánlattevő általi ofszet nyomtatással utólagos
megszemélyesítési lehetőséggel rendelkezzen, a másik oldala öntapadó réteggel
ellátva.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 22457000-8
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 x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1.részajánlat:
Antennával és PKI chip beültetéssel ellátott kártya (Személyi azonosító kártya) 1150
db
2.részajánlat:
•Ideiglenes személyi azonosító kártya 100 db
•Külső munkavállalói azonosító kártya 100 db
•Vendég kártya 500 db
•Külső munkavállalói kártya 500 db
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 2012/01/30 (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)
A szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke: napi 1,5 %.
A késedelmi vagy hibás teljesítés miatti kötbér számításának alapja: a
késedelmesen vagy hibásan teljesített Termékre eső nettó szállítói díj értéke.



Meghiúsulás esetén: A szerződés – Szállítónak felróható – meghiúsulása esetén a
Megrendelő a szerződésre eső teljes nettó Szállítói díj 20 %-át, jogosult meghiúsulás
címén követelni a Szállítótól.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt Megrendelések végteljesítését követően
kiállított számla ellenében, átutalással teljesíti a Kbt 305. §-ában leírtaknak
megfelelően, a dokumentációban található szerződéstervezetben meghatározottak
szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az
ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk
szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott
károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt
hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban,
vagy egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó
ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen
aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra
vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes
feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
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
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) d) pontban foglalt
kizáró okok fennállnak;
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontban foglalt kizáró okok
fennállnak;
3. Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. §. (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Jogi kizáró okok igazolási módja:
1. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3)
bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá;



2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső 10%-ot
meg nem haladó alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mind a két részajánlat esetében egységesen
1.) Az ajánlattevők, a közös ajánlattevők és a közbeszerzés 10%-at meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók pénzügyi és gazdasági
alkalmasságukat külön-külön az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak
igazolni:
Valamennyi számlavezető pénzintézetétől az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal (66.§ (1)a):
-Az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek/alvállalkozónak a pénzintézet által vezetett
számlaszámai, a számlanyitások időpontjai.
–Volt-e az ajánlattevő/közös ajánlattevő/alvállalkozó bankszámláin a nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban sorbanálló tétel? Ha igen, mikor, mennyi ideig?
Az ajánlatban külön nyilatkozni szükséges az ajánlattevő/közös ajánlattevő/10%
feletti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetéről, azoknál vezetett
számlaszámokról. Amennyiben ezen nyilatkozat tartalma eltér a cégkivonatban
felsorolt számlavezető pénzintézetektől és pénzforgalmi számlaszámoktól, az
esetleges eltérést kérjük indokolni. A nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a
nyilatkozó kizárólag a felsorolt pénzforgalmi bankszámlákkal rendelkezik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mind a két részajánlat esetében egységes követelmény:
1.) Az ajánlattevők, a közös ajánlattevők és a közbeszerzés 10%-at meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra külön-külön vonatkozó (69.§ (5)), a
pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:
Alkalmatlan, ha a pénzintézeti nyilatkozat szerint a bankszámláján a nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban előfordult 30 napot meghaladó sorbanállás (Kbt.
66. § (1) bekezdésének a) pontja).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők, a közös ajánlattevők és a közbeszerzés 10%-at meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók műszaki illetve szakmai
alkalmasságukat együttesen az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak
igazolni:
• a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a 2009. január 1-jét
követően teljesített, a beszerzés tárgya szerinti munkából származó referenciáinak
benyújtása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőkre, a közös ajánlattevőkre és a közbeszerzés 10%-at meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra együttesen vonatkozó, a műszaki,
illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:
1) Alkalmatlan, ha nem tud bemutatni az ajánlatában legalább egy
1. részajánlat vonatkozásában: 2009. január 1-jét követően teljesített, beléptető
antennával és/vagy PKI chip beültetéssel ellátott, bankkártya méretű, egyedi ofszet
előnyomtatott PVC kártya szállításából származó referenciát.



2. részajánlat vonatkozásában: 2009. január 1-jét követően teljesített bankkártya
méretű ofszet nyomtatással és utólagos megszemélyesítési lehetőséggel rendelkező
PVC lapka szállításából származó referenciát.
Az igazolásokat a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján kell benyújtani. Ezen
alkalmassági feltételeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg
nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet az
ott meghatározott előírások betartásával (69.§ (8)).
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?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
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)
KBE/79/2011
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: 2011/10/24 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
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: 2011/10/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/10/24 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. szám alatti
Központi épület II. em. 221. sz. helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlattevők az érkezéshez vegyék
figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi
igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe.
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pont értelmében eredményhirdetés nem kerül
megtartásra. Az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének tervezett
időpontja: 2011.11.10
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 10. napon.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)



Az ajánlatkérő egy vagy szükség esetén többfordulós tárgyalást tart, amelyen
az ajánlattevőkkel az ajánlattételi felhívásban ismertetett időpontban és helyen,
együttesen és/vagy egymást követően fog tárgyalni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokat addig tervezi folytatni, míg a benyújtott ajánlatokra
tekintettel az ajánlatkérő számára legkedvezőbb megoldásra tett javaslat alapján és
a legkedvezőbb feltételek mellett tud szerződést kötni.
Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a tárgyalásokon az ajánlattevők
kötelezettségvállalásra jogosult képviselőinek részvétele szükséges. Amennyiben
ezen személyek nem a cégkivonat szerinti cégjegyzésre jogosult képviselői az
ajánlattevőnek, úgy a cégjegyzésre jogosult képviselők által cégszerűen aláírt, és a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű meghatalmazás
szükséges, mely kiterjed arra, hogy a meghatalmazott az ajánlattevő nevében
jognyilatkozatokat tehet és kötelezettséget vállalhat a jelen közbeszerzési
eljárásban.
Első tárgyalás időpontja: 2011. november 3.
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 dokumentáció átvétele/elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele. Az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja a dokumentációt
az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény
megjelenésének napjától.
A dokumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok oldalról is.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem
publikálható. A dokumentációt az ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell átvennie.
Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele.
A letöltés menete a következő:
A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd
töltse ki a megfelelő mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a
rendszer. A befogadott regisztrációs kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően
pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A levélben szereplő hivatkozásra
kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja meg
e-mail címét, különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez.
Ezt követően látogasson el a
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista
oldalra és igényeljen jogosultságot a Közbeszerzési eljárások aloldalhoz
történő hozzáféréshez. A hozzáférési igényeket az ajánlatkérő a
hozzáférési igény megküldésétől számítva 24 órán belül jóváhagyja,
melyről e-mail útján értesítést küld a regisztráció során megadott
e-mail címre. A hozzáférést jóváhagyó e-mail kézhezvételét követően a
regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen be a
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista
oldalra és töltse le a dokumentumot.



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 jelen közbeszerzési eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a alapján
engedi meg.
2. Az ajánlatkérő valamennyi nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot magyar
nyelven kér becsatolni.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan.
4. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt
a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
5. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a
nyilatkozatot a minta – vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat
– szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani.
6. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.
Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, 10% feletti
alvállalkozót, erőforrás szervezetet, úgy arról is szükséges nyilatkoznia.
7. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton
bocsátja rendelkezésre.
8 Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatokra
vonatkozóan a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdéséhez képest az alábbi, egyszerűbb formai
követelményeket írja elő, ezeknek megfelelően kell az ajánlatokat elkészíteni és
benyújtani.
„70/A. § (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a
következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
d) Az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú -
példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.



f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.”
Az ajánlatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati
példányban, valamint elektronikus formában, 1 db CD-n kell elkészíteni és
benyújtani. Az elektronikus formátum alatt ajánlatkérő a teljes eredeti ajánlat:
szkennelt formátumú, illetőleg a táblázat esetén Excel formátumú változatot is érti.
Az ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltérések estén az ajánlatkérő az
eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.
10. Az ajánlatokra vonatkozó egyéb formai követelmények és egyéb információk a
dokumentációban találhatók.
11. Az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidőt követően a beadott ajánlatok nem
igényelhetők vissza, azokat bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján
megőrzi.
12. Az eljárásban bármilyen határidő elmulasztása az érvénytelenség
jogkövetkezményét vonja maga után.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt.
előírásai az irányadóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/10/04 (év/hó/nap)
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:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1850
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Expedíció
Telefon: 1/428-2600/1830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: 1/428-2500
Internetcím (URL):
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani



Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1850
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Expedíció
Telefon: 1/428-2600/2736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: 1/428-2500
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Személyi azonosító kártya (munkavállalói belépő kártya)
1) A rész meghatározása
Beléptető antennával és PKI chip beültetéssel ellátott, bankkártya méretű PVC
kártya, két oldal az MNB arculati követelményeinek megfelelő ofszet nyomtatással,
az előlapi oldal utólagos megszemélyesítési lehetőséggel. A hátlapon a kártya
egyedi azonosítóval legyen ellátva (pl.: sorozatszám), melynek része a beléptető
rendszer által felismert kártyaszám.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22457000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1150 darab
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 2012/01/30 (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 Azonosító kártya
1) A rész meghatározása
Bankkártya méretű öntapadós PVC lapka: a kártya egy oldala (előlap) Ajánlattevő
általi ofszet nyomtatással utólagos megszemélyesítési lehetőséggel rendelkezzen, a
másik oldala öntapadó réteggel ellátva.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22457000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Ideiglenes személyi azonosító kártya 100 db
Külső munkavállalói azonosító kártya 100 db
Vendég kártya 500 db
Külső munkavállalói kártya 500 db
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 2012/01/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


