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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Címzett: Horgosi Zsolt
Telefon: +36 (1) 2374114
E-mail: HorgosiZsolt@mnvzrt.hu
Fax: +36 (1) 2374114
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x 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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb
(nevezze meg): gazdasági társaság
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés egységes pénzügyi-számviteli, ügyviteli, szakmai és vezetői
információs informatikai rendszer fejlesztése, integrálása, üzembe helyezése az
állami tulajdonú erdészeti társaságoknál, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés,
paraméterezés, adattisztítás és migrálás, felhasznlói oktatás, jogszabálykövetés és
support tevékenység
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 7.
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
8500 Pápa, Jókai u. 46.
6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.
3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
3525 Miskolc, Deák tér 1.
6500 Baja, Szent Imre tér 2.
7090 Tamási, Szabadság u. 27.
2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10.
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
9023 Győr, Corvin u.9.
7623 Pécs, Rét u. 8.
5000 Szolnok, József A. út 34.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
9700 Szombathely, Zanati út 26.

9400 Sopron, Honvéd u.1.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u.1.
2800 Tatabánya, Dózskert u. 63.
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Egységes pénzügyi-számviteli, ügyviteli, szakmai és vezetői információs informatikai
rendszer fejlesztése, integrálása, üzembe helyezése az állami tulajdonú erdészeti
társaságoknál, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés, paraméterezés,
adattisztítás és migrálás, felhasználói oktatás, jogszabálykövetés és support
tevékenység
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További
tárgyak:
72200000-7
72232000-0
30244000-1
30248200-1
30249400-0
30249500-1
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
22 darab – 50% egységes pénzügyi-számviteli, ügyviteli, erdőgazdasági szakmai
és vezetői információs informatikai rendszer fejlesztése, integrálása, üzembe
helyezése, kapcsolódó szolgáltatások: projektvezetés, paraméterezés, adattisztítás
és migrálás, felhasználói oktatás, jogszabálykövetés és support tevékenység
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 (nap/hó/év)
befejezés 2011/05/31 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér és jólteljesítési garancia a dokumentációban meghatározott
mértékben, amely teljesíthetö az ajánlattevö választása szerint az elöírt
pénzösszegnek az ajánlatkérö bankszámlájára történö befizetésével,
bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetö
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel a Kbt. 53. § (5) a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérö, illetve a kedvezményezett(ek) elöleget nem fizetnek. A
kedvezményezettek a szerződés alapján elfogadott teljesítést követően kiállított
teljesítésigazolás alapján benyújtott számlát a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel
a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való TELJESÍTÉSTŐL
számított 30 napos fizetési határidővel kizárólag átutalással teljesítik. A teljesítés
elfogadására, valamint az ajánlattevövel, illetve alvállalkozóival való elszámolásokra
a Kbt. 305. § az irányadó.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi 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 eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő és alvállalkozója, amennyiben velük
szemben fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés d)-e) pontjában foglaltak. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő
és a 10% feletti alvállalkozó, amennyiben velük szemben fennállnak a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak, illetve aki a 62.§ (1) bekezdés hatálya alá
esik. A 60.§ (1) bekezdése alkalmazandó a 66.§ (2) bekezdése, illetve a 67.§ (4)
bekezdése szerinti szervezetekre is.
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§ (1)-(7) bekezdései szerint kell igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) A 2000. évi C. törvény szerint összeállított 2006. és 2007. évi beszámolók.
2) A számlavezető bank nyilatkozata arról,hogy 2006. június 01. – 2008. május 31.
időszakban:
- volt-e a bankszámla fedezetlensége miatt sorban állása, ha igen, mennyi ideig,
- Fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti-e,
- Van-e bankszámlával szemben bírósági végrehajtás folyamatban.
3) Nyilatkozat az elmúlt két év (2006. - 2007. év) közbeszerzés tárgya szerinti
forgalomról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
1) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10% feletti alvállalkozók 2006-2007. évi mérleg
adatai alapján külön-külön a saját tőke/jegyzett tőke aránya ne legyen kisebb, mint
1,00.
2) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10% feletti alvállalkozók egyetlen
bankszámláján sem volt 2006. június 01. – 2008. május 31. időszak során
a bankszámla fedezetlensége miatt 30 napot meghaladó sorban állása, a
számlavezető bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit határidőben
teljesíti, egyik bankszámlájával szemben sincs bírósági végrehajtás folyamatban.
3) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10% feletti alvállalkozók együttesen
rendelkezzenek az elmúlt két évben (2006, 2007.) a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységekből származó, évente legalább nettó 1 milliárd Ft nagyságú
forgalommal.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Referenciák bemutatása az elmúlt két (2006. június 01. – 2008. május 31.
időszak) évből az alábbi tartalommal: teljesítés ideje, szerződő fél megnevezése,

az ellenszolgáltatás összege vagy más mennyiségi adat, az elvégzett feladat rövid
bemutatása, a nem magyar jogszabályi környezetben működő referencia magyar
jogszabályi környezetben való működőképességének, illetve adaptálhatóságának
indoklása. A Kbt. 68.§ (1) bekezdése alkalmazandó.
2) A projekt teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, képzettségük,
végzettségük, szoftverfejlesztésre és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó
szakmai tapasztalatuk ismertetésével.
3) Minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány másolata, ennek hiányában a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
1) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10% feletti alvállalkozók együttesen
rendelkezzenek az elmúlt két évben (2006. június 01. – 2008. május 31. időszak)
legalább egy darab, legalább két telephelyen legalább 50 felhasználót egyszerre
kiszolgáló a magyar, vagy azzal egyenértékű jogszabályi környezetnek megfelelő
vállalatirányítási, erdészeti és térinformatikai szoftverek szállítására, integrálására és
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó referenciával. A referenciák között átfedés
lehetséges.
2) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10% feletti alvállalkozók együttesen
rendelkezzenek legalább 4 fő felsőfokú informatikusi, szervezői vagy programozói
végzettségű szakemberrel, 4 fő erdőmérnök végzettségű szakemberrel, 1 fő
felsőfokú számviteli végzettségű szakemberrel, illetve legalább 1 fő olyan felsőfokú
végzettségű szakemberrel, aki projektvezetőként közreműködött már integrált
vállalatirányítási, erdőgazdálkodási szoftver fejlesztési projekt végrehajtásában
3) Ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10% feletti alvállalkozók együttesen
rendelkezzenek a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos ISO 9001:2000 vagy ezzel
egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedések körében lérehozott működő minőségbiztossítási rendszerrel.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,

További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
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 (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
szempont: Ár súlyszám: 50
szempont: Müszaki tartalom,
szakmai tartalom
minősége
súlyszám: 50
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-

(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2008/09/15 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 300.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 10.00-14.00 óráig, az
ajánlatok bontásának napján 09.00-10.00 óráig, személyesen vagy meghatalmazott
útján vehetö át Spencer International Hungary Management Kft. 1091 Budapest,
Üllöi út 55. szám alatti irodájában. A dokumentáció árát a Spencer International
Hungary Management Kft. CIB Banknál vezetett 10700378-27569300-52000001
számú bankszámlájára történö befizetéssel vagy átutalással lehet teljesíteni.
A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot csatolja
ajánlatához! A dokumentáció ára 250 000 HUF + 20%Áfa, azaz bruttó 300.000 HUF.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2008/09/15 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2008/09/15 (nap/hó/év )
Időpont: 10.00
Hely (adott esetben): Spencer International Hungary Management Kft., 1091
Budapest, Üllöi út 55., I. emeleti tárgyalójában
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek
lehetnek jelen.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.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 használható hivatkozási alapot:

VI.3) További információk (adott esetben)
1.Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a kizáró okokkal, az
alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok körében biztosítja.
2.Az eredményhirdetés tervezett helyszíne és időpontja: Spencer International
Hungary Management Kft., 1091 Budapest, Üllői út 55., I. emeleti tárgyalója, 2008.
10. 15.
3.A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008. 10. 27.
4.Az igazolások másolati példányban is benyújthatók, kivéve, ha a Kbt., a felhívás
vagy dokumentáció eredeti igazolást ír elő. Az ajánlattevő, illetve alvállalkozók
nyilatkozatai kizárólag cégszerűen aláírt, eredeti példányban csatolhatók. Az
ajánlatban az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell, hogy a csatolt
pénzintézeti igazolásokon feltüntetett pénzintézeteken kívül más pénzintézeteknél
nem vezet számlát.
5.Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül
vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok benyújtásának
helyére beérkeztek.
6.Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az
irányadóak.
7.Az ajánlat elkészítésnek költsége az ajánlattevőt terheli, mely semmilyen jogcímen
nem hárítható át az ajánlatkérőre.
8.Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén a
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köt szerződést, ha Ajánlatkérő az
eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is
meghatározta.
9.Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági
feltételeket határozott meg.
10.Az ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció
másra át nem ruházható.
11.Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglaltakat elfogadja.
12.Ajánlattevő csatoljon ajánlatához szerződéstervezetet.
13.Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 71. § (1) a) és b) pontjai, illetve a (3)
bekezdésben foglaltak szerint. Nemlegesség esetén is nyilatkozni kell.
14.Ajánlattevő csatolja 60 napnál nem régebbi cégkivonatának és aláírási
címpéldányának másolatát. Ha a cégbíróságon el nem bírált módosítás van
folyamatban, csatolja az érkeztetett változás bejelentési kérelem másolatát.
15.Ajánlatkérő működő, integrált rendszert kíván beszerezni, amelyhez a már
meglévő rendszerelemeket ajánlattevők felhasználhatják. Ajánlattevőknek
lehetőségük van meglévő, illetve honosított, vagy újonnan fejlesztett integrált
rendszerrel pályázni. A dokumentációban megadott megnevezéseket a Kbt. 58. §
(7) bekezdés értelmében ajánlatkérő csak és kizárólag a jelenleg használatban lévő
rendszerelemek és funkciók egyértelmű meghatározása érdekében teszi közzé.
16.Pályázni kizárólag magyar nyelvű, illetve honosított rendszerrel lehetséges.
17.A referenciákra vonatkozó egyéb információ: A referenciáknak – csakúgy
mint az integrált rendszer erdőgazdálkodási részegységének – meg kell felelnie
a magyarországi, vagy azzal egyenértékű erdőgazdálkodásra vonatkozó aktuális
jogszabályi környezetnek.
18.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti
a Kbt. 59. § alapján. Az ajánlati biztosíték mértéke 5 millió forint. A biztosíték az

ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
nevében eljáró lebonyolító bankszámlájára (CIB 10700378-27569300-52000001)
történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
19. Az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat a
következő részszempontok alapján:
Részszempontok
1. részszempont: Az ajánlati ár
Súlyszám 50
2. részszempont: Müszaki tartalom, szakmai tartalom minősége
Súlyszám 50
A 2. részszempont alszempontjai
- Benyújtott rendszerterv minősége, müszaki, szakmai tartalma
Súlyszám : 20
- Projektvezetési módszertan minősége
Súlyszám: 7
- Bevezetési módszertan minősége
Súlyszám: 7
- Migrációs terv minősége, teljeskörűsége
Súlyszám: 7
- Oktatási módszertan, oktatási segédletek tartalma, minősége
Súlyszám: 4
- Support rendszer működése, minősége
Súlyszám: 5
Az értékelés során az egyes rész- illetve alszempontokra 0-10 pontszám adható.
Az 1. részszempont esetében a legalacsonyabb összegű ajánlat kap 10 pontot, a
többi ajánlat ehhez viszonyítva kap pontot: (legalacsonyabb ajánlat / adott ajánlat)
* 10. Az így kapott érték tizedes jegyre kerekítésre kerül, és az 1. részszemponthoz
tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül.
A 2. sz. részszempont alszempontjai a sorba rendezés elvét követve kerülnek
értékelésre.
A bírálóbizottság tagjai a részszempontot egyenként, 1-5 közötti skálán
osztályozzák (legjobb az 5, leggyengébb az 1 osztályzat). Az osztályzatok számtani
átlaga határozza meg az ajánlatok adott részszemponthoz tartozó sorrendjét.
A sorba rendezés módszere szerint a legkedvezőbb vállalást tevő ajánlattevő
kapja az 1. helyezést, a többi ajánlattevő pedig 2, 3. stb. helyezési sorrendet kap.
Az 1. helyezett kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlattevő pedig a helyezési
számának megfelelő, egyenlő nagyságú lépésközökkel egyre kevesebb pontot kap.
Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz
tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó
valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként
összeadásra kerülnek, amely megadja a 2. sz. részszempont pontszámát.
20. az ajánlatkérőként szerződő, további szervezetek adatai:
Bakonyerdő Zrt. 8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.
DALERD Zrt. 6721 Szeged, Zsótér u. 4/b
EGERERDŐ Zrt. 3300 Eger, Kossuth u. 18.
ÉSZAKERDŐ Zrt. 3525 Miskolc, Deák tér 1.sz.
Gemenc Zrt. 6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Gyulaj Zrt. 7090 Tamási, Szabadság u. 27
IPOLY ERDŐ Zrt. 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u.10.

KEFAG Zrt. 6000. Kecskemét, József Atilla u. 2.
Kisalföldi EG Zrt. 9023 Győr, Corvin u. 9.
Mecseki Erdészeti Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8.
NEFAG Zrt. 5000 Szolnok, József Attila út 34.
NYÍRERDŐ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 29.
Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4.
SEFAG Zrt. 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 21.
Szombathelyi Erdészeti Zrt. 9700 Szombathely, Zanati út 26.
TAEG Zrt. 9400 Sopron, Honvéd u. 1.
VADEX Mezőföldi Zrt. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1
Vértesi Erdő Zrt. 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 63.
ZALAERDŐ Zrt. 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa mellett müködö Közbeszerzési
Döntöbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 336-7776
E-mail:
Fax: +36 (1) 336-7776
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa mellett müködö Közbeszerzési
Döntöbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36 (1) 336-7776
E-mail:
Fax: +36 (1) 336-7776
Internetcím (URL):
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/07/28 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Spencer International Hungary Management Kft.
Postai cím: Pf. 694
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1399
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: +36 (20) 5562500
E-mail: kozbeszerzes@spencer.hu
Fax: +36 (1) 2211549
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Spencer International Hungary Management Kft.
Postai cím: Üllöi út 55.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: +36 (20) 5562500
E-mail: kozbeszerzes@spencer.hu
Fax: +36 (1) 2211549
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Spencer International Hungary Management Kft.
Postai cím: Üllöi út 55.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Címzett:
Telefon: +36 (20) 5562500
E-mail: kozbeszerzes@spencer.hu
Fax: +36 (1) 2211549
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

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

