
„Iratarchiválás – 2006” jeligével, nemzeti, hirdetmény 
közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás 

dokumentációja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         I. Részvételi felhívás 
       II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma 
        III. Közbeszerzési műszaki leírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Budapest, 2006. szeptember 07.  
 
 
 
 
 



I. Részvételi felhívás  

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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 
 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) NÉV, CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK) 

Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. 
 

Postai cím: Csalogány utca 9-11. 
 
Város/Község: 
Budapest 

Postai 
irányítószám:   
1027                   

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Diákhitel Központ Zrt. 

Telefon: 224-96-46 

E-mail: 
illenyine.ildiko@diakhitel.hu 

Fax: 224-96-70 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
 X Azonos 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:  
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 



 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1)  M EGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Megrendelő irattárában tárolt iratanyagainak elektronikus iratarchiválása és bértárolása. 

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                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                            X 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória            7 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                   

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                   

A teljesítés  helye  

Vállalkozó székhelye 
(telephelye), illetőleg a 
bártárolás helye.  

NUTS-kód                  HU-102 
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 létszáma  

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):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                                                                

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A Megrendelő irattárában tárolt iratanyagainak elektronikus iratarchiválása, az archivált iratanyagnak 
Vállalkozó által biztosított dobozokba történő elhelyezése, majd elszállítása a Vállalkozó irattároló 
helyiségébe, ott az archivált iratanyag bértárolása letéttel vegyes vállalkozási szerződés keretében, 
valamint adatrögzítő és irattárkezelő program rendelkezésre bocsátása.   

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 72.31.70.00-0 -   -  

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

72.31.30.00-0 
72.51.20.00-7 

. . . -  

. . . -  

-   -  

-   -  

-   -  

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X 

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)?                                                                    igen      nem X 

II.  2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): 

A/4 –es méretű, 1.460.000 oldal, LC/6-os méretű 300.000 oldal, összesen 1.760.000 +/20% oldal 
mennyiségű iratanyag elektronikus archiválása és elektronikus adatrögzítése, ezen mennyiségű 
iratanyag dobozolása,  adatrögzítő programnak és irattárkezelő programnak, valamint bértárolásra 
alkalmas helyiségnek a biztosítása. 

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X 

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:   határozatlan  vagy  napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           /  /      (év/hó/nap)    

             befejezés       / /       (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I INFORMÁCIÓK   

III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

A Kbt. 305.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a dokumentációban meghatározott 
részteljesítésenként, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Nem követelmény 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)         igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2) R ÉSZVÉTELI 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: 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetőleg 67.§ 
(4) bekezdése szerinti azon szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban írt kizáró okok 
hatálya alatt áll. A részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró 



okok hatálya alá és a Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos, 
valamint a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
hatálya alá tartozó esetekben a Magyar Bányászati Hivatal által kiadott igazolásokat legkésőbb jelen 
részvételi szakasz eredményhirdetésétől számított 15 napon belül kell csatolniuk.  
A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben – az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő – illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó - aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban írt kizáró 
okok hatálya alatt áll. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

 
A Kbt. 66.§ (1) bekezdése a) pontjában írtak 
szerinti felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 
igazolással, azaz Ajánlattevőnek – illetőleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
– rendelkeznie kell a jelen közbeszerzés tárgya 
bértárolása tekintetében káreseményenként 
fennálló, minimum nettó 10 millió Ft összegről 
szóló felelősségbiztosítással és az erről szóló 
kötvény egyszerű másolatát be kell nyújtania.  
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az 
Ajánlattevőnek – illetőleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak - a fenti pénzügyi-
gazdasági alkalmasság tekintetében önállóan kell 
megfelelnie. 
 
A Kbt. 66.§ (1) bekezdése c) pontjában írtak 
szerint Ajánlattevőnek, illetve közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell az 
előző három év (2003, 2004, 2005) teljes 
forgalmáról és ugyanezen időszakban a 
közbeszerzés tárgyának forgalmáról attól 
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre 
állnak. A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az 
Ajánlattevőnek – illetőleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak - a fenti pénzügyi-
gazdasági alkalmasság tekintetében együttesen 
kell megfelelnie. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

 

Részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, ha nem 
rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgya 
bértárolása tekintetében, káreseményenként 
minimum nettó 10 millió Ft összegre szóló 
felelősségbiztosítással.  

Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval 
együttesen sem felel meg az alábbiaknak: a 
közbeszerzés tárgya szerinti forgalma az elmúlt 
három (2003, 2004, 2005) évben összesen nem 
éri el a 40 millió Forintot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
szükséges, a fent meghatározott alkalmassági 
követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más 
szervezet (szervezetek) erőforrásaira 
támaszkodik. Az ajánlattevő ebben az esetben is 
köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az 
igazolás az érintett szervezet 
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának 
benyújtásával történik. 
 

 

 

III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

 

Részvételre jelentkezőnek – illetőleg a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
– a Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján ismertetnie 
kell az előző három év (2003, 2004, 2005) 
legjelentősebb szolgáltatásait (legalább a 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a 
szolgáltatás tárgya, továbbá a szolgáltatás 
összege, vagy a korábbi szolgáltatás 
mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a 
Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint.  A szolgáltatás 
tárgyáról szóló nyilatkozatból, illetve igazolás 
tartalmából ki kell tűnjék, ajánlatkérő számára az 
alkalmasság minimumkövetelményeinek való 
megfelelés.  

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján részvételre 
jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges 
fenti alkalmassági követelményeknek megfelelhet 
úgy is, hogy más szervezet erőforrásaira 
támaszkodik. Az részvételre jelentkező ebben az 
esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az 
érintett szervezet kötelezettségvállalásra 
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával 
történik.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

 

A részvételre jelentkezőnek, valamint a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
együttesen, az elmúlt három évből összesen kell 
rendelkeznie legalább 2 darab referenciával, 
amely referenciák egyenként elérik a nettó 10 
millió Forintot, és amely referenciák külön-külön 
az alábbi tevékenységek közül legalább kettőt 
magukban foglalják: 

      -     iratanyag szkennelése, 
- bértárolás biztosítása, 
- adatrögzítő program és/vagy irattárkezelő 

program biztosítása. 
 

 

 

 
 

III.2.4) Fenntartott szerződések   



A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem X   

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ ŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem X 

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 X  nem   

 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt    

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

                                                             

Tárgyalásos                                      Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?                    
igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a 
VI.3., További információk rovatban kell megadni  

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:  

                                                             

Gyorsított tárgyalásos                   X A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

A Diákhitel Zrt.-nél a vártnál nagyobb ügyfélszám 
növekedéssel arányosan megnőtt iratanyag mennyiségnek a 
lehető leggyorsabban, biztonságos helyen, valamint korszerű 
digitális módon történő tárolása érdekében szükség van sürgős, 
gyorsított eljárásra, és erre tekintettel a tárgyalásos eljárásra a 
Kbt. 107.§ (1) bekezdésében előírt határidők nem lennének 
betarthatók. 

Versenypárbeszéd                            



IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén) 

Létszám       

VAGY: minimum   és, adott esetben, maximum   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben) 
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                                                            igen             nem  

 

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    

   az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Szkennelés vállalkozói díja  

2.  Adatrögzítő, valamint 
irattárkezelő program ára 

 
3. Bértárolás, valamint 

iratkikérés vállalkozói díja 
 
4. Irattároló dobozok, valamint 

szállítás 
díja  

Súlyszám 

70 

20 
 
 
6 
 
 
4 

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 

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?               igen      nem X 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap) 

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)   
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel                
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) 
beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2006./09./21 (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000,- Ft+áfa    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ajánlatkérőnél készpénzért vásárolható meg 
munkanapokon 9.00-11.00 között (a részvételi jelentkezés határidejének napján 10.00 óráig)  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  

Dátum: 2006./09./21   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10.00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

Dátum: 2006./09./26.   (év/hó/nap ) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL     EN    FR    IT      LV    LT      HU   MT    NL    PL   PT   SK   SL    FI     SV     

                                                            X                                     

Egyéb:                                                                                        

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a 
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) 

 / / -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:   vagy napokban:  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 



IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:  2006./10./02.   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 15.00 

Helyszín: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emeleti tárgyaló (123. szoba) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                              

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ? 
                 igen      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Hiánypótlásra lehetőség van 

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre Teljes körű  

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja                                    

                                                                                      

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja                                

                                                                                      

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2006./09./21   (év/hó/nap)                                                         Időpont: 10.00 óra 

Helyszín: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emeleti tárgyaló, 1123. szoba. 

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 

A kbt. 110. § (2) bekezdésében meghatározott személyek  

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja  

2006. 09. 26.  11.00 óra  
VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér ő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tett ajánlattevőkkel ABC szerinti sorrendben, külön-
külön, egymást követően 2006. 10. 04-án (kedd) 10. 00 órától tárgyal, szándékai szerint 
két fordulóban, de szükség esetén több tárgyalást is kiírhat. A tárgyalási fordulókra 
tervezetten ugyanazon a napon, azaz 2006. 10. 04-én 10.00 órától kerül sor, folyamatosan. 



A tárgyaláson először az ajánlat műszaki tartalmának, ezt követően a szerződéses 
feltételeknek és az ajánlati árnak a tárgyalására kerül sor. A tárgyaláson az ajánlattevő 
képviseletében az ajánlattevőt cégszerűen képviselő személynek jelen kell lennie és a 
tárgyalási jegyzőkönyvet, e személynek alá kell írnia.  

A tárgyalás lefolytatásának további menetét ajánlatkérő a Kbt. 128.§ (4) bekezdése 
alapján az ajánlattételi felhívásban fogja meghatározni.  

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       

                                                                                                                                            igen X     nem  

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk  

A dokumentációt ajánlatkérő annak megvásárlását követően a részvételre jelentkezők 
rendelkezésére bocsátja, ezt követően pedig, a részvételre jelentkező kérésére 
elektronikusan is a rendelkezésére bocsátja.  

VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: Az egyes részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 1-10   

VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot Ajánlatkérő mindegyik részszempont esetén a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatás összegére adja a maximális 10 pontot, és ehhez 
viszonyítva a magasabb ellenszolgáltatás alacsonyabb pontszámot kap.  Ezt követően az 
egyes részszempontokra adott pontszámot a részszempont súlyszámával felszorozza, majd 
a részszempontokra így kapott pontszámot összeadva kapja meg az adott ajánlat 
pontszámát.  

VI.3.9.) 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 X     nem  

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban  

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen X     nem  

b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel 
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                           igen X      nem  

VI.3.11.) Egyéb információk:  

- A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet 
ajánlatot, amennyiben ajánlatot tesz, érvénytelen a részvételre jelentkezése a Kbt. 114.§ b) 
pontja alapján.  

- Az ajánlattételi szakaszban az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2006. október 05. 
15.00 óra.  

 - Az ajánlattételi szakaszban a szerződéskötés tervezett időpontja: 2006. október 13.  

- Az részvételi jelentkezések benyújtására előírt formai követelmények  

A részvételi jelentkezéseket cégszerűen aláírva, három példányban (egy eredeti és az 
eredetivel mindenben azonos 2 db másolati példány), kötött vagy fűzött formában, minden 
tartalommal rendelkező oldal folyamatos oldalszámozásával, tartalomjegyzékkel ellátva, 
zárt borítékban kell benyújtani „Iratarchiválás-2006” jeligével. A borítékon továbbá fel 
kell tüntetni a “Határidő előtt nem bontható fel” feliratot is. A benyújtott példányok 
borítólapján szerepelnie kell az “Eredeti”, illetőleg a “Másolat” feliratnak, valamint a 
dokumentációban részletezett adatoknak. Ha az “Eredeti” és a “Másolat” feliratú 



példányok között eltérés van, az “Eredeti” feliratú példány az irányadó. - Ha több 
részvételre jelentkező közösen jelentkezik, úgy közös ajánlattétel esetére vonatkozó 
megállapodásukat a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. A megállapodásban a 
jelentkezőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és a feladatmegosztás módjáról, továbbá a 
szerződésszerű teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Közös jelentkezés 
esetén az ilyen – egyetemleges felelősséget vállaló - megállapodás hiányában a részvételi 
jelentkezés érvénytelen.  

- A részvételre jelentkezéshez minden idegen nyelvű dokumentumot hiteles magyar 
nyelvű fordításban csatolni kell, e nélkül a részvételre jelentkezés érvénytelen.  

- A részvételre jelentkezőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell jelen részvételi felhívás 
feladásának napjától 60 napnál nem régebbi, eredeti vagy egyszerű másolati példányú 
cégkivonatát; a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű 
másolati példányát, ezek hiányában a részvételi jelentkezés érvénytelen. 

- A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a 10%-ot meghaladó mértékű 
alvállalkozón túl arról is, hogy – függetlenül az igénybe vétel mértékétől – vesz-e igénybe 
alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez.  

VI.4)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   2006./09./11. (év/hó/nap) 



II. A részvételre jelentkezés struktúrája, tartalma 

Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezését az alábbi tartalom szerint kell felépítenie: 
 
1. Borítólap  
A borítólapon szerepeljen a részvételre jelentkező neve, címe, a kapcsolattartó személy neve, 
telefonos elérhetősége, valamint a jelen eljárás „Iratarchiválás 2006” jelige és az, hogy eredeti 
vagy másolati példányról van-e szó. 
 
2. Tartalomjegyzék. 
 
3. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások.  
 
A kizáró okokkal kapcsolatos, a részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó jelen eljárásban kötelezően 
alkalmazandó, cégszerűen aláírandó nyilatkozat mintája az alábbi: 

„Ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 71. § (1) bek. b.) pont szerinti alvállalkozónak egyszerű 
nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bek. a)-h) pontjaiban foglalt kizáró okokra:  

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... Ajánlattevő*/ 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó* 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 
általam jegyzett céggel, mint ajánlattevővel*/alvállalkozóval* szemben nem állnak fenn az 
alábbiakban részletezett a Kbt 60. § (1) bekezdése a)-h) pontjai szerinti kizáró okok: 
- végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő személyes joga szerint hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

- tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el; 
- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt; 
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha megfizetésére halasztást kapott; 
- három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 

ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították; 
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési 

kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős 
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy 
befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el1; 

- a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

                                                 
1 A 2005. évi CLXXII. törvény 132. § (4) bekezdése értelmében az „öt évnél nem régebben meghozott” 
határozatra vonatkozó szövegrészt első ízben a 2005. augusztus 4-e után elkövetett és munkaügyi bírsággal vagy 
befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértések kapcsán kell alkalmazni. 
 



kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

*A megfelelő rész aláhúzandó. 

A Kbt 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is nyilatkoznia kell a fentiek szerint. 
 
Továbbá, mint Ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Kbt 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(i)m neve és székhelye: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

.........................., 2006. ........................ . 
/cégszerű aláírás /” 
 
 
 
 

A Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban írtakra vonatkozó nyilatkozat után csatolandó a 
Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjára előírt igazolás, valamint természetes személy részvételre 
jelentkező esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdés h) pontjára írt igazolás, valamint a Kbt. 60.§ (1) 
bekezdés g) pontjának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó 
esetében a Magyar Bányászati Hivatal igazolása. Ezen alábbi igazolásokat a részvételre 
jelentkező, illetve a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó egyszerű másolatban is 
benyújthatja: 
 

 

 

 Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak 
igazolására (egy évnél régebben lejárt adó-, 
vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése 
szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott) 

a VPOP és a 
területileg illetékes 
APEH igazolása,  
 
vagy 
 
a területileg illetékes 
APEH által kiállított 
együttes adóigazolás 

 

 Kbt. 60.§ (1) bekezdés g) pontjában foglaltak 
igazolására (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési 
kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek 
foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg 
bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott 

a munkaügyi 
ellenőrzés 
szempontjából a 
bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. 
törvény hatálya alá 
tartozó esetekben a 
Magyar Bányászati 



jogszabálysértést övetett el) Hivatal igazolása 

(ezen igazolás a 
kiállítástól számított 3 
hónapig érvényes)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kbt. 60.§ (1) bekezdés h) pontjának igazolására  
(a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben 
részvétel – ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is –, 
vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti 
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült). 

természetes személy 
ajánlattevők esetében: 
hatósági erkölcsi 
bizonyítvány 

 

  
 
4. A pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassággal kapcsolatos 

nynyilatkozatok, igazolások. 
    Az alkalmasság igazolására vonatkozó mintát jelen részvételi dokumentáció nem 
tartalmaz, a részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzésben az általa 10%-ot 
meghaladó mértékben igénybe vevő alvállalkozó tekintetében az alábbi igazolások, 
nyilatkozatok szükségesek: 

Részvételre jelentkező: 
- 
- 
10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó: 
- 
- 
 
5. Cégkivonat 
A részvételre jelentkező, valamint a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni  
kívánt alvállalkozó eredeti vagy egyszerű másolati, jelen részvételi felhívás 
feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonata.  
 
6. Aláírási címpéldány  
A részvételre jelentkező, valamint a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának eredeti vagy  
egyszerű másolata. 
 
7. Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről, valamint a közbeszerzésnek azon  
részéről, amellyel összefüggésben a részvételre jelentkező harmadik személlyel 
szerződést fog kötni. (csatolandó és cégszerűen aláírandó az alábbi minta) 
 
„Alulírott ………………részvételre jelentkező nyilatkozom, hogy: 
 



a) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót igénybe kívánok venni*/nem kívánok igénybe venni*. Igénybe vétel 
esetén a 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és 
címe:  

      ………………………………………………………………………… 
 

b) a szerződés teljesítéséhez egyébiránt alvállalkozót igénybe veszek*/nem veszek*. 
 
c) a közbeszerzésnek az a része, amellyel összefüggésben harmadik személlyel 
szerződést fogok kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül: 
…………………………….*/nincs ilyen része a közbeszerzésnek* 
 
.........................., 2006. ........................ ......... 

 

         /cégszerű aláírás/ 

*A megfelelő rész aláhúzandó.”                                        

 

  



A közbeszerzés tárgyának műszaki leírása, melyet jelen szerződés-
tervezet tartalmaz 

 


