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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: *
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): *
A felhasználói oldal címe (URL): *
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
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
Lenti Város Önkormányzata részére PR tevékenységekhez kapcsolódó feladatok
ellátása
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 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
NUTS-kód HU223
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus 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
Lenti Város Önkormányzata részére PR tevékenységekhez kapcsolódó feladatok
ellátása megbízási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

79341000-6
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79952000-2
79553000-5
79342000-3
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):
További
tárgyak:

egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
I. részajánlati kör: „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című
NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 számú pályázat keretében megvalósítandó PR
tevékenységek ellátása.
A B. mellékletben (I. rész) és a dokumentációban részletezettek szerint.
II. részajánlati kör: „Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti
Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával” című,
NYDOP-5.2.1/B-2008-0002 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló
rendezvényszervezés és nyilvánosság biztosítása.
A B. mellékletben (II. rész) és a dokumentációban részletezettek szerint.
III. részajánlati kör: „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a
közszolgáltatások minőségének javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044
azonosító számú projektben tájékoztatási és emlékeztető táblák elkészítése
A B. mellékletben (III. rész) és a dokumentációban részletezettek szerint.
IV. részajánlati kör: „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című,
NYDOP-5.1.1/A-2008-0020 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló
rendezvényszervezés és nyilvánosság biztosítása
A B. mellékletben (IV. rész) és a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/12/31 (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)
Késedelmi kötbér mértéke: I. részajánlati kör tekintetében 20.000,- Ft/nap; a II. és
IV. részajánlati kör tekintetében 10.000,- Ft/nap, a III. részajánlati kör tekintetében
1.000,- Ft/nap. Meghiúsulási kötbér az adott feladat nettó ellenértékének 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített feladat nettó értékének 10%-a.
Mindezek alátámasztására teljesítési biztosíték, amely rendelkezésre bocsátható
az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek alapján. A teljesítési biztosíték mértéke
a nettó ajánlati ár 5%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
I. (A. részfeladatot kivéve), II. és IV. részajánlati kör: A projekt megvalósításához
kapcsolódó szolgáltatások fejében járó ellenszolgáltatást a projekt költségvetéséből
(önkormányzati sajáterő + vissza nem térítendő támogatás) szükséges finanszírozni
utólagosan, benyújtott teljesítésigazolást követően félévente, vagy az adott
részfeladat teljesítését követően 15 napon belül benyújtott számla alapján, a Kbt.
305.§ (3) bekezdése, továbbá a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII.
28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint,
valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Az ellenszolgáltatás
összegének teljesítése átutalással történik a teljesítéstől számított 60 napon belül.
III. részajánlati kör A. részfeladat: Az ellenszolgáltatást a projekt költségvetéséből
(önkormányzati sajáterő + vissza nem térítendő támogatás) szükséges finanszírozni
a teljesítést követően benyújtott teljesítésigazolást követően, a Kbt. 305.§ (3)
bekezdése, továbbá a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint,
valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. Az ellenszolgáltatás
összegének teljesítése átutalással történik a teljesítéstől számított 60 napon belül.
I. részajánlati kör A. részfeladat; III. részajánlati kör B. részfeladat: Az
ellenszolgáltatást az ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza a teljesítést követően
benyújtott teljesítésigazolást követően, a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint. Az
ellenszolgáltatás összegének teljesítése átutalással történik a teljesítéstől számított
30 napon belül.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de az ajánlattevők vállaljanak egyetemleges felelősséget a
szerződésszerű teljesítésért és csatolják a konzorciumi megállapodásukat, mely
tartalmazza a tagok erre vonatkozóan kifejezett, cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
valamint a 61.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d)
pontjában foglaltak fenn állnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 61. §
(1) bekezdésének a)-c) pontjainak vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozik.
Igazolási mód
A Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően, 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:
1./ Az ajánlattevő(k) és ha van úgy a 10% feletti alvállalkozó csatolja az elmúlt két
lezárt gazdasági év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000. évi
C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolóját, (ha az ajánlattevő és a
10% feletti alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
2./ Az ajánlattevő nyilatkozzon az előző három évi (2006., 2007., 2008.) teljes
forgalmáról, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (kommunikáció,
nyilvánosság, illetve PR tevékenység biztosítása, vagy marketingtevékenység)
forgalmáról (nettó forintban), évenkénti bontásban, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők, valamint a
10% feletti alvállalkozó külön- külön) mind a négy részajánlati kör vonatkozásában,
ha az elmúlt két lezárt gazdasági év jogszabályok szerinti beszámolója alapján
bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
2.a./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes forgalma az előző három évben (2006.,
2007., 2008.) összesen nem éri el
- az I. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 18.000.000,- Ft-ot.
- a II. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 1.500.000,- Ft-ot.
- a III. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 100.000,- Ft-ot.
- a IV. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 1.500.000,- Ft-ot.
2.b./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három évben (2006., 2007., 2008.)
a közbeszerzés tárgyából (kommunikáció, nyilvánosság, illetve PR tevékenység
biztosítása, vagy marketingtevékenység) származó forgalma összesen nem éri el
- az I. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 18.000.000,- Ft-ot.
- a II. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 1.500.000,- Ft-ot.
- a III. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 100.000,- Ft-ot.
- a IV. részajánlati kör vonatkozásában a nettó 1.500.000,- Ft-ot.
Közös ajánlattétel tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
közül a 1. pontra vonatkozóan külön-külön, a pénzügyi alkalmasság
minimumkövetelményei közül 2. pont tekintetében együttesen kell megfelelni.
A 10% feletti alvállalkozónak a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei közül
az 1. pontban írtaknak külön kell megfelelnie, a 2. pont tekintetében az alvállalkozók
alkalmasságát nem vizsgálja Ajánlatkérő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1./ Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak az ajánlatában be kell
mutatnia és a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint igazolnia az előző három év (2006.,
2007., 2008.), kommunikációra, nyilvánosság, illetve PR tevékenység biztosítására,
vagy marketingtevékenységekre vonatkozó, teljesített szerződéses referenciáinak
ismertetését (referencialista) az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének aláírásával
ellátott nyilatkozat formájában. A referenciák bemutatására szolgáló nyilatkozatnak
tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét és
elérhetőségeit (megrendelő neve, címe, telefonszáma, a referenciát adó személy

neve, beosztása), a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét,
vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését. A referencialistához
(-nyilatkozathoz) mellékelni kell a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerinti igazolást is,
amennyiben a szerződést kötő másik fél a 22. § (1) bekezdésének a)–e) pontja
szerinti szervezet. (Ennek az igazolásnak kizárólag a Kbt. 67.§ (3) bekezdésének a)
pontjában meghatározott információkat kell tartalmaznia.)
2./ Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak az ajánlatban az ajánlattevő
vezető tisztségviselőjének aláírásával ellátott nyilatkozatban kell a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembert bemutatni, illetve egyszerű másolatban csatolni a
szakember szakmai önéletrajzát, és végzettségét igazoló dokumentumot (diplomát),
amelyből az ajánlatkérő meg tudja ítélni az ajánlattevő alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1./ Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó mind a négy részajánlati
körben, amennyiben nem rendelkezik az előző három évben (2006., 2007., 2008.)
összesen legalább három db kommunikációra, nyilvánosság, illetve PR tevékenység
biztosítására, vagy marketingtevékenységekre vonatkozó referenciával.
2./ Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó az I. II. és IV. részajánlati
kör vonatkozásában, amennyiben nem rendelkezik legalább
- 1 fő marketing szakember, aki legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
- 1 fő grafikus végzettségű szakemberrel.
A műszaki, szakmai minimumkövetelményei tekintetében az ajánlattevőnek és a
10% feletti alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük.
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
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)
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: 2009/08/17 (év/hó/nap ) Időpont: 12.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (50.000 Ft + Áfa) az ajánlatkérő nevében eljáró,
Budapest Banknál vezetett 10102952-54346800-01000007 számú számlájára
átutalással lehet rendezni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/17 (év/hó/nap) Időpont: 12.00 óra
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: 2009/08/17 (év/hó/nap) Időpont: 12.00 óra
Helyszín : Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-a szerinti személyek
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
I. részajánlati kör: „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című
NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 számú pályázat
II. részajánlati kör: „Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti
Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával” című,
NYDOP-5.2.1/B-2008-0002 azonosító számú pályázat

III. részajánlati kör: „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a
közszolgáltatások minőségének javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044
azonosító számú projekt
IV. részajánlati kör: „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című,
NYDOP-5.1.1/A-2008-0020 azonosító számú pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejárát követő 30. nap 11.00 óra. (Amennyiben ez a nap nem
munkanap, akkor az azt követő első munkanap 11.00 óra.) Helyszín: Deák Ügyvédi
Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Az ajánlatkérő az eredményhirdetésre
ezennel meghívja az ajánlattevőket, további értesítést már nem küld.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 15. nap, 11.00 óra. (Helyszín: Lenti Város
Polgármesteri Hivatala, 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.)
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 az I. részajánlati körben az ajánlattételi határidő lejártát követő
20. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első
munkanapon) 9.00 órától, a II. részajánlati körben - ugyanezen napon - 10.00
órától, a III. részajánlati körben - ugyanezen napon - 11.00 órától, a IV. részajánlati
körben - ugyanezen napon - 12.00 órától folytatja le a tárgyalást, valamennyi
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel együtt (közösen történő tárgyalás)
60 perces időtartamban. Helye: Lenti Város Polgármesteri Hivatala, Zrínyi M. u.
4. sz. I. emeleti Tanácsterem. Az ajánlatkérő előreláthatólag csak egy tárgyalási
fordulót kíván tartani, amennyiben szükségesnek tartja, az első tárgyalás végén
dönt újabb tárgyalási forduló tartásáról. A tárgyalásos eljárásban a felek a
szerződéses feltételekről tárgyalnak, mivel nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg
az ajánlatkérőnek az ajánlati kötöttsége. A tárgyalás végén az ajánlattevők
cégszerűen aláírt ajánlati adatlapon nyújtják be végleges ajánlatukat, mely alapján
az ajánlatkérő értékeli az ajánlatokat. A tárgyalásról a tárgyalás befejeztével
jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlattevők jelenlévő képviselői is aláírnak, és a
tárgyalási jegyzőkönyv 1 eredeti példányát a tárgyalás befejezésekor valamennyi
ajánlattevő megkapja. Az ajánlatkérő az utolsó tárgyalás befejezését követően
két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti az ajánlatok
azon számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati részszempontok alapján
értékelésre kerülnek. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Miután az
ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a
dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint fogja
megkötni.
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 a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál
rendelkezésre áll, és megigényelhető. A dokumentáció megvásárlása az érvényes
ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos
igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő

nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni
a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró
postacímre történő megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása
esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem megfelelő
időben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó személy nevét,
telefonszámát, fax számát, email címét, és postai megkérés esetén postacímét,
ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként, a dokumentációt
megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
A dokumentáció megvásárolható az ajánlattételi határidőig, személyesen is
az átutalás banki kivonattal történő igazolásával az ajánlatkérő nevében eljáró
személynél, telefonon történő előzetes egyeztetést követően, munkanapokon
naponta 9- 12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 12.00 óráig.
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 ajánlattevő - a Kbt. 4.§ 3/E. pontban meghatározott körben - a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében
a rendelkezésre állást a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
Más szervezet erőforrásainak bevonása esetén az adott alkalmassági feltételnek
való megfelelést is igazolni kell az adott alkalmassági feltételnél előírtak szerint!
Az ajánlattevő ajánlatában külön nyilatkozatban pontosan jelölje meg, hogy mely
alkalmassági feltételek tekintetében kíván erőforrásra támaszkodni.
2.) Az ajánlattevő csatoljon összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot,
arról hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel
(dokumentummal) felel meg a dokumentációban meghatározott táblázat szerint.
3.) Az ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az
eljárás (adott részajánlati kör) nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás
eredményének kihirdetésekor a következő legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő,
érvényes ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg.
4.) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon
9.00-14.00 óráig lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal,
hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 12.00 óráig be kell
érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján
12.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden
következményét az ajánlattevő köteles viselni!

5.) Az ajánlatban bemutatott referenciamunkák esetében - esetlegesen - a
különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az
alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti
az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az
átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
6.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltak alkalmazására az I. részajánlati kör vonatkozásában.
7.) A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés körében végzett
munkák során létrejött vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások
kizárólagos felhasználásának joga és az átdolgozás joga az ajánlatkérőt (Megbízót)
illeti meg. A munkák eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát –
amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett – át kell ruházni az ajánlatkérőre
(Megbízóra). A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
az ajánlatkérő (Megbízó) területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez. A nyertes ajánlattevő köteles
továbbá biztosítani jelen szerződés alapján, hogy az ajánlatkérő (Megbízó) jogot
szerez az alkotás átdolgozására. Ha a projekteket az ajánlatkérő bármely okból
nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogvédelem alá
eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa
megjelölt személyre.
8.) Az ajánlatkérő az I. részajánlati kör vonatkozásában az ajánlattevők részére
kötelezően előírja szakmai ajánlat becsatolását az A. és az F. részfeladatokra
vonatkozóan. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevő által
szervezendő rendezvénnyel kapcsolatos elképzelési javaslatait, programterveit,
amelyek keretében koncepcionálisan be kell mutatni a rendezvény(ek)
lefolytatásának menetét, a nyertes ajánlattevő által szervezni kívánt programokat
(előadóművészek, szakértők, esetleges egyéb személyek szerepeltetése,
illetve a műsorok jellege), az általuk alkalmazni kívánt service szolgáltatásokat
(pl. állófogadás, ültetett büféasztalos fogadás, díszétkezés, stb.) az étel- és
italválasztékot, valamint minden egyéb olyan ajánlattevői szolgáltatást, amely
az ajánlatkérő által előírt célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges,
továbbá tartalmaznia kell a rendezvény „marketing üzenet” megfogalmazását. A
szakmai ajánlatban több fajta elképzelési javaslat, programterv is bemutatható, mely
azonban nem minősül alternatív ajánlatnak tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő
joga a többfajta elképzelési javaslat, programterv közül az igényeinek megfelelőt
kiválasztani, amely programterv megvalósítására lesz köteles a nyertes ajánlattevő,
valamint az ajánlattevő által elkészítendő valamennyi tartalmi, szervezési és
formai munkákról rendszeresen tájékoztatni kell a projektmenedzsmentet, akinek
valamennyi a szerződéssel kapcsolatos feladat tekintetében véleményezési és
jóváhagyási jogköre van.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/22 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be

Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben”
című NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 számú pályázat keretében megvalósítandó PR
tevékenységek ellátása.
1) A rész meghatározása
„Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című NYDOP-3.1.1/A-2008-0016
számú pályázat keretében megvalósítandó PR tevékenységek ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

79341000-6
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79952000-2
3) Mennyiség vagy érték
Lenti Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Program „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú
városokban” című pályázati felhívásra benyújtott „Városközpont funkcióbővítő
megújítása Lentiben” című, NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 jelű, az első fordulóban
támogatásra javasolt pályázata megvalósítása során köteles a hatályos
jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek
eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és
tartalommal információt nyújtani.
Projekt időtartama:
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: várhatóan 2010. I. félév
A Projekt megvalósulásának tervezett napja: várhatóan 2011. II. félév
A projekt támogatásának összege:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A nyújtott támogatás összege: 494.074.000,- Ft
Lenti Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges beavatkozások
elfogadását segítő akciók, rendezvények szervezése, kommunikációs
tevékenységek, marketingeszközök fejlesztése, a tájékoztatási és nyilvánossági
kötelezettségek biztosítása; valamint a helyi kötődést erősítő lakossági programok
és akciók szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása
érdekében külső szakértő által nyújtott szolgáltatást kíván igénybe venni. A
nyilvánosság tájékoztatása és bevonása vonatkozásában ellátandó feladatok a
következő 7 csoportba foglalhatók össze:
A. részfeladat: A beavatkozások elfogadását segítő akciók
B. részfeladat: Rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenységek
C. részfeladat: Rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenységek
D. részfeladat: A kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatosan ellátandó
tevékenységek
E. részfeladat: A kötelező nyilvánosság, tájékoztatás biztosításával kapcsolatosan
ellátandó tevékenységek
F. részfeladat: Helyi kötődést és büszkeséget erősítő lakossági programok és akciók
szervezése
G. részfeladat: Marketingeszközök fejlesztése
A dokumentációban részletezettek szerint.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------További
tárgyak:

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2 meghatározás „Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése
a Lenti Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával” című,
NYDOP-5.2.1/B-2008-0002 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló
rendezvényszervezés és nyilvánosság biztosítása.
1) A rész meghatározása
„Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr.
Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával” című, NYDOP-5.2.1/B-2008-0002
azonosító számú pályázat keretében megvalósuló rendezvényszervezés és
nyilvánosság biztosítása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

79341000-6
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79952000-2
3) Mennyiség vagy érték
„Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti Kistérségben a Dr.
Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával” című, NYDOP-5.2.1/B-2008-0002
azonosító számú pályázat keretében megvalósuló rendezvényszervezés és
nyilvánosság biztosítása.
Projekt megnevezése: „Az emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése a Lenti
Kistérségben a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet revitalizációjával”
Projekt időtartama:
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009.03.16.
A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2010.12.31.
A projekt támogatásának összege:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A nyújtott támogatás összege: 400.000.000,- Ft
Rendezvényszervezés: 2 db konferencia, fórum megszervezése a következő
bontásban:
A. részfeladat: Időszaki tájékozató rendezvény
B. részfeladat: Záró konferencia és ünnepélyes átadás
Nyilvánosság biztosítása
C. részfeladat: 1 db „B” típusú tájékoztató tábla készítése és kihelyezése
D. részfeladat: 1 db „D” típusú beltéri emlékeztető tábla készítése és kihelyezése
E. részfeladat: 500 db tájékoztató kiadvány elkészítése
A dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/12/31 (év/hó/nap)
További
tárgyak:

5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3 meghatározás „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése a közszolgáltatások minőségének javítása érdekében” című
ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító számú projektben tájékoztatási és emlékeztető
táblák elkészítése
1) A rész meghatározása
„Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a közszolgáltatások
minőségének javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító számú
projektben tájékoztatási és emlékeztető táblák elkészítése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

79341000-6
79341200-8
79341400-0
3) Mennyiség vagy érték
Projekt megnevezése: „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
a közszolgáltatások minőségének javítása érdekében”
Projekt időtartama:
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009.04.15.
A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2010.04.14.
A projekt támogatásának összege:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 17.311.371-Ft
A. részfeladat: „C” típusú tájékoztatási tábla elkészítése
B. részfeladat: „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése
A dokumentációban részletezettek szerint.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (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) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4 meghatározás „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti
Kistérségben” című, NYDOP-5.1.1/A-2008-0020 azonosító számú pályázat
keretében megvalósuló rendezvényszervezés és nyilvánosság biztosítása
1) A rész meghatározása
További
tárgyak:

„A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben” című,
NYDOP-5.1.1/A-2008-0020 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló
rendezvényszervezés és nyilvánosság biztosítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

79341000-6
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79952000-2
3) Mennyiség vagy érték
Projekt megnevezése: „A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben”
Projekt időtartama:
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009.06.05.
A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2010.12.05.
A projekt támogatásának összege:
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A nyújtott támogatás összege: 58.463.658,- Ft
Rendezvényszervezés: 1 db konferencia, fórum megszervezése a következő
bontásban:
A. részfeladat: Záró konferencia és ünnepélyes átadás
Nyilvánosság biztosítása
B. részfeladat: 1 db „B” típusú tájékoztató tábla készítése és kihelyezése
C. részfeladat: 1 db „D” típusú beltéri emlékeztető tábla készítése és kihelyezése
D részfeladat: 500 db tájékoztató kiadvány elkészítése
A dokumentációban részletezettek szerint.
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 2010/12/05 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------További
tárgyak:

