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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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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: 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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
Vezetékes telefonszolgáltatás, a műszaki specifikáció szerinti számmező, ISDN és
bérelt vonali szolgáltatás.
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 05
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MNB Szabadság téri fő épület (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
MNB Logisztikai Központ (1239 Budapest, Európa u. 1.)
NUTS-kód HU101
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
Magyar Nemzeti Bank épületeit hangkommunikációval ellátó digitális tárolt
programvezérlésű telefonalközpontokhoz csatlakozó ISDN30, analóg, ISDN2,
valamint menedzselt bérelt vonalak távközlési szolgáltatói biztosítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További
tárgyak:
II.1.7)
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.1.8.)
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)
A Magyar Nemzeti Bank épületeit hangkommunikációval ellátó digitális tárolt
programvezérlésű telefonalközpontokhoz csatlakozó ISDN30, analóg, ISDN2,
valamint menedzselt bérelt vonalak távközlési szolgáltatói biztosítása az ajánlattételi
dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
Hangátviteli vonalak összesen: 5 db ISDN30, 15 db ISDN2, 7 db analóg fővonal.
Adatátviteli bérelt vonal: 2 db analóg, 1 db 128 Kbps és 1 db 256 Kbps. Ajánlatkérő
az ISDN30 vonal tekintetében megadott mennyiségektől 1 db (-20 %) ISDN30 vonal
felmondásával - 30 napos felmondási idővel – térhet el.
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 2013/12/31 (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)
Ajánlatkérő 24 hónapos időtartamra jótállási kötelezettség vállalását, valamint hibás,
késedelmes teljesítés, meghiúsulás esetére kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő
részére az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében,
átutalással teljesíti a Kbt 305. §-ában leírtaknak megfelelően, az ajánlattételi
dokumentációban található szerződéstervezetben meghatározottak szerint. A
számlázás módjára vonatkozó részletes információkat szintén a szerződéstervezet
tartalmazza.
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.
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) bekezdés d)
pontjában 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) bekezdés a)-c) pontjaiban 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:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat együttesen az alábbi
dokumentum benyújtásával kötelesek igazolni:
a) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző két év (2009., 2010.)
közbeszerzés tárgya szerinti (vezetékes telefonszolgáltatás tárgyú) forgalmáról
szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak.
b) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosításának
fennállásáról szóló igazolás.
c) A Kbt. 4. § 3/D-3/E pontja szerinti erőforrás szervezetre történő támaszkodás
esetén a rendelkezésre állást a 65. § (3)-(4) bekezdése szerint kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőre, a közös ajánlattevőkre és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozókra együttesen vonatkozó, pénzügyi-gazdasági alkalmasságot
kizáró tényező:



a) Alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (vezetékes telefonszolgáltatás)
forgalma az előző két évben (2009., 2010.) együttesen nem érte el összesen a nettó
18 millió Ft.-ot.
b) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum nettó 18 millió Ft. összegű, legalább
az ajánlat benyújtásakor hatályos szakmai felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók műszaki illetve szakmai alkalmasságukat együttesen az alábbi
dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni:
a) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint az előző két évben (2009.,
2010.) teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (vezetékes
telefonszolgáltatás) szolgáltatásainak ismertetése [megjelölve a teljesítés idejét,
a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás
összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e].
b) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközök, berendezések illetőleg műszaki felszereltség leírása, különösen az
ügyeleti rendszer és a hibakezelő rendszer részletes bemutatásával.
c) A Kbt. 67. § (3) bekezdésének g) pontja alapján a termelési képességéről,
illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az
ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálat ismertetése, igazolása.
d) A Kbt. 4. § 3/D-3/E pontja szerinti erőforrás szervezetre történő támaszkodás
esetén a rendelkezésre állást a 65. § (3)-(4) bekezdése szerint kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőre, a közös ajánlattevőkre és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozókra együttesen vonatkozó, műszaki, illetve szakmai
alkalmasságot kizáró tényezők:
a) Alkalmatlan, ha az előző két évben (2009., 2010.) nem rendelkezik
1) évente legalább 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), legalább
nettó 8 millió forintot elérő értékű hangszolgáltatási célú távközlési vonalak
biztosítása tárgyú referenciával, és
2) évente legalább 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), legalább
nettó 2 millió forintot elérő értékű adatszolgáltatási célú távközlési vonalak
biztosítása tárgyú referenciával, és
3) évente legalább 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), legalább
három különböző telephelyet kiszolgáló hangszolgáltatási célú távközlési vonalak
biztosítása tárgyú referenciával, és
4) évente legalább 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), legalább
három különböző telephelyet egymással összekötő adatszolgáltatási célú távközlési
vonalak biztosítása tárgyú referenciával.
b) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik
1) folyamatos, heti 7*24 órás ügyelettel, amely a hibabejelentéseket képes fogadni
telefonon, faxon és e-mailben is, és
2) a szolgáltatást folyamatosan, heti 7*24 órában figyelő dokumentált
hibajegy-kezelő rendszerrel.



c) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik távközlési szolgáltatásra vonatkozó EN
ISO 9001:2000 sorozatú és típusú vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
rendszerrel.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az a) pont alapján
bemutatott referenciák esetében az a) 1-es és az a) 3-as alpontban foglalt
referenciák között, valamint az a) 2-es és az a) 4-es alpontban foglalt referenciák
között lehetséges az átfedés, de követelmény az, hogy az ajánlattevő által
bemutatott referenciákból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassága.
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?
nem
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 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)
KBE/96/2011
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: 2011/12/01 (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: 2011/12/01 (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: 40 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/12/01 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Ajánlatkérő az A. melléklet III. pontjában megjelölt helyszínen kezdi meg
az ajánlatok bontását és a következő helyszínen folytatja: Magyar Nemzeti Bank,
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 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:
2011/12/12
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő naptól
számított 10. napon, azaz 2011. december 22-én.
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)
Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja a
dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívást tartalmazó
hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció előzetes regisztrációt
követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról:
(http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
• Letöltési segédlet: 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.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott
felhasználónevével és jelszavával lépjen be a honlapra és töltse le a kívánt
dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (8) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül.
A dokumentáció letöltésének, illetve megküldésének feltétele, hogy annak
letöltésekor, megkérésekor a dokumentációt kérő írásban közölje a következő
információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím,
kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel
rendelkeznek) EU-s adószám.
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
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
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.) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) Az ajánlatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati
példányban, valamint elektronikus formában, 1 db CD-n kell elkészíteni és
sérülésmentesen nem bontható kötésben, egyetlen zárt csomagolásban kell
benyújtani. Az ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltérések estén



az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak. Az ajánlat
összeállításának tartalmi elemei esetében a felhívás a dokumentáció és Kbt.-ben
foglalt rendelkezések, a formai követelmények esetében a Kbt. 70/A. § (1) foglalt
követelmények alapján kell az ajánlatot elkészíteni és benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok beadásának
helyszíne az MNB Központi expediálása (az A. melléklet III. pont szerint) Az
ajánlatokat a bontási eljárás megkezdését megelőzően le kell adni a Központi
Expedícióban érkeztetés céljából. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő utolsó
napjának kivételével munkanapokon 8:00-15:00 óra között, az utolsó napon
8:00-10:00 óra között lehet benyújtani.
Az ajánlati példányokat tartalmazó lezárt csomagoláson az alábbi feliratot kell
feltüntetni: „Ajánlat: Vezetékes telefonszolgáltatás (KBE/96/2011) . Kizárólag az
ajánlattételi határidő lejártakor, bizottság előtt bontható fel.”
3.) Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az ajánlatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés a),
b), c) és d) pontjában meghatározottakat. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe alvállalkozót, 10% feletti alvállalkozót, erőforrás szervezetet,
valamint nem alkalmazza a Kbt. 69.§ (8) bekezdését, úgy arról is szükséges
nyilatkoznia.
4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakról.
5.) Az ajánlathoz a cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében csatolni
kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó
szervezet tekintetében az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi
cégkivonatot (amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem
régebbi cégkivonat megtalálható a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon, a cégkivonatot
nem kell csatolni, azt az ajánlatkérő ellenőrzi). Csatolni kell továbbá az ajánlatot
vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak)
aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírási mintá(i)t, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén pedig a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen
(vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell
csatolni az ajánlathoz.
6.) A közbeszerzési eljárás – valamint a teljesítés – nyelve a magyar nyelv. Az
ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb
anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely,
az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni.
7.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
8.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő alternatív
ajánlatot, többváltozatú, vagy feltételes ajánlatot érvényesen nem fogad el, azaz az
ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak pontosnak, kifejezettnek és egyértelműnek kell
lennie.



9.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelniük. Ajánlattevőnek
erre figyelemmel csatolnia kell ajánlatához a Kbt. 72. §-a szerinti nyilatkozatát.
10.) Az ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében tekintettel a Kbt. 250. §
(3) bekezdés b) pontjában foglalt határidőkre, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől írásban, az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb öt
munkanappal, és a tájékoztatást a az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta
előtt legkésőbb három munkanappal köteles megadni. A kiegészítő tájékoztatás
kérésére vonatkozó leveleket a közbeszerzes@mnb.hu e-mail címre, vagy a
428-2556-os faxszámra kérjük megküldeni a beszerzés tárgyának megjelölésével
és az azonosítószám (KBE/96/2011) feltüntetésével. A kiegészítő tájékoztatást
az ajánlatkérő írásban, elektronikus úton valamennyi dokumentációt letöltött,
átvett ajánlattevő számára azonos tartalommal megküldi, illetve az ajánlatkérő a
http://közbeszerzes.mnb.hu. Internetes oldalán is hozzáférhetővé teszi.
11.) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő –
amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köt szerződést.
12.) 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.
13.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése értelmében „ahol e törvény vagy e törvény alapján
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az
igazolás egyszerű másolatban is benyújtható”, kivéve ha az ajánlattételi felhívásban,
illetve dokumentációban ettől eltérően rendelkezett.
14.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők által nyújtott szolgáltatás
helytállóságáért és szakmai megalapozottságáért az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy melyik
ajánlattevő jogosult a közös ajánlattevők nevében eljárni. Közös ajánlattétel esetén
az ajánlathoz csatolni kell továbbá a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a
feladatmegosztás kérdéseiről.
15.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
16.) A benyújtott ajánlatnak egyösszegű nettó forintösszeg feltüntetésével
tartalmaznia kell az ajánlattevő által megajánlott vállalkozási díjat. A megajánlott
díjnak a projekt egész időtartamát és valamennyi tevékenységet le kell fednie, egyéb
jogcímen az ajánlatkérővel szemben kifizetési igény nem érvényesíthető!
Ajánlattevő köteles továbbá kitölteni, illetve ajánlata részeként benyújtani az
ajánlattételi dokumentációban rendelkezésre bocsátott ajánlati ártáblázatot,
amelynek „Kalkulált MNB nettó költség mindösszesen” elnevezésű rubrikájában



megjelölt összköltségnek meg kell egyeznie az ajánlat egyösszegű nettó
forintösszegével. Az ajánlati ártábla nem módosítható, az abban történő változtatás
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
17.) A nyertes ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek feladata lesz a Magyar Nemzeti
Bank épületeit távközlési hang- és adatszolgáltatással ellátó távközlési vonalak
üzembiztos igénybevételének biztosítása a nyertes által biztosított, kábeles
távközlési becsatlakozással. A teljesítés során saját/önálló kábeles becsatlakozással
kell rendelkeznie (vagy azt ki kell építenie) az MNB Székház és a Logisztikai
központ épületekhez. Más szolgáltatótól bérelt vonal vagy /és rádiós hálózat nem
megfelelő. Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlattevő jelen pont szerinti – a
dokumentáció részét képező nyilatkozatminta alapján tett – nyilatkozatvállalásának
benyújtása.
18.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai
az irányadók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/11 (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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Központi expedíció
Postai cím: Szabadság tér 8-9. (Kiss Ernő utcai bejárat)
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU



Kapcsolattartási pont(ok): Expediálás
Címzett:
Telefon: +36 (1) 428-2600/2736
E-mail:
Fax: +36 (1) 428-2500
Internetcím (URL):
 
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 vagy érték
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 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


