3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Postai cím: Dobó tér 2.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Habis László, elnök
Telefon: +36 36 523 700
E-mail: jfejes@ph.eger.hu
Fax: +36 36 523 779
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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
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
PR és kommunikációs tanácsadás, valamint tájékoztatási feladatok ellátása
a „Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési
területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” (KEOP
2.3.0/2F/09-2010-0010) tárgyú projekt megvalósítási szakaszában
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 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Heves megye
BAZ megye
Nógrád megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
NUTS-kód HU312, HU311, HU313, HU322
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint
tájékoztatási feladatok ellátása a „Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációja” (KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0010) tárgyú projekt megvalósítási
szakaszában
A megbízás tárgya hosszú távú szakértői segítségnyújtás biztosítása a Projekttel
kapcsolatos tájékoztatási, PR és konfliktuskezelési feladatok teljes körű ellátásához,

az érintett lakosság településenkénti tájékoztatása a megvalósítandó rekultivációs
munkálatokról, az Európai Unió, a Magyar Állam és az illetékes hatóságok,
önkormányzatok környezetvédelmi erőfeszítéseinek bemutatása, illetve a lakosság
környezettudatosságának fokozása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További
tárgyak:

79416200-5
79416100-4
79410000-1
79311300-0
79340000-9
79952000-2

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Megbízási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint
tájékoztatási feladatok ellátása a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációja” (KEOP – 2.3.0. / 2F) tárgyú projekt megvalósítási szakaszában, azaz
a KEOP 2.3.0 pályázat „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” útmutató
alapján a IV. számú kommunikációs csomag gyakorlati megvalósítása.
A megbízás tárgya a dokumentációban részletesen ismertetett alábbi feladatok
ellátása:
• 36 db „B” típusú projekttábla tervezése és nyomdai kivitelezése, és gyártása
• 36 db „D” típusú emléktábla tervezése és nyomdai kivitelezése, és gyártása.
• Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás, ami a közjót
szolgáló, helyben megvalósítandó PR akciót jelent. Összesen 5 alkalommal a projekt
során öt különböző helyszínen a konzorciumban résztvevő települések területén
kell megszervezni. Az akciók célja a környezettudatosság erősítése, valamint a
hulladékgazdálkodás lokális problémáinak és megoldási lehetőségeinek, az otthoni
„modern” hulladékkezelés módszereinek bemutatása, ismertetése a helyi lakosokkal.
Az akciónak kapcsolódhat más, helyi szervezésű rendezvényekhez, eseményekhez.
• Fizetett média-megjelenések - a nyomtatott sajtóban 25 PR cikk vagy hirdetés;
rádió: 60db, televíziós: 80db interneten 40 megjelenés, mely lehet banner vagy PR
cikk is. A szám a láthatóság napjait jelöli.
• Események szervezése, amely magában foglalja az alábbi események teljes
előkészítését és megvalósítását (meghívottak listája, meghívó, sajtóanyag
elkészítése, szervezése, lebonyolítás):

A) Rendezvények szervezése - 1db nyitó- és 1db zárórendezvény megszervezése
és lebonyolítása, további 1 db rendezvény megszervezése és lebonyolítása, ami
kifejezetten a polgármestereknek és a beruházásban érintett szakembereknek szól.
B) 3 alkalommal Sajtótájékoztató szervezése
• Minimum 7 sajtóközlemény elkészítése és kiadása, és sajtólista készítése
• 48 féle színes, nyomtatott szórólap elkészítése, gyártása és terjesztése összesen
8.000 példányban az önkormányzatoknál.
• DM levélkampány: 15.000 példány eljuttatása az érintett háztartásokba. A DM
levél pedig településenként más-más tartalommal bír, a helyi aktuális információkat
tartalmazza
• Saját weboldal létrehozása és működtetése. Az oldal lehet a www.eger.hu
site-on az előkészítési szakaszban kialakított hulladékos aloldal, illetve annak
továbbfejlesztése, bővítése. Az oldalt szükségszerűen legalább 2 hetente frissíteni
kell, és el kell helyezni rajta minden a projekttel kapcsolatos hivatalos információt,
ami közérdeklődésre tarthat számot.
• 2 közvélemény-kutatás elvégzése - A kérdőív egy max. 15 kérdésből álló kérdés,
reprezentatív kutatás lévén a mintavétel 250 fő személyes lekérdezéssel. A
felmérést 3 városban és 6 kisebb településen kell elvégezni.
• 1 válságkommunikációs/konfliktuskezelési terv készítés és szükség esetén
válság/konfliktuskezelés
• Fotódokumentáció készítése (Digitális fényképalbum készítése a Projekt főbb
eseményeiről)
• Egyéb rendezvények, kommunikációs eszközök használata ajánlattevő
ajánlatában felvázolt stratégia szerint
A projektben rekultiválásra kerülő lerakók száma: 36
A teljes projekt értéke: 5.668.058.269 Ft.
Érintett települések száma: Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok
és Nógrád megye 80 települése (ebből 34 településen lesz konkrét lerakó
rekultiváció)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 32
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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, meghiúsulási kötbér
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A szolgáltatást a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az
Európai Unió és a Magyar Kormány együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő
előleget nem fizet.
Fizetési ütemezés: Ajánlattevőnek – tájékoztató jellegű - fizetési ütemtervet kell
elkészíteni és az ajánlathoz csatolni, oly módon, hogy a kifizetések negyedévenként
utólag történnek, minden esetben a negyedéves előrehaladási jelentések
elfogadását követően, a ténylegesen elvégzett munkák alapján.
A számlák kifizetése: A megbízási díj kifizetése utólag, a megvalósításának
megfelelő ütemezéssel a különös szerződési feltételekben meghatározottak
szerint, a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban történik. A Közreműködő
Szervezet a támogatást a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem beérkezésétől
számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés
esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki a 2007-2013. programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet
és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint. További
jogszabályok: 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. tv. 36/A. §-a.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem),
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjai, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjai hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő közös ajánlattétel esetén egyik tag sem),
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontokban, vagy a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
249.§ (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról,

hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjai hatálya alá, illetőleg az ajánlatban is jogosult ezt igazolni.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell
benyújtani a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat.
Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó igazolásokat az ajánlattevő(k)nek,
valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k)nak és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezet(ek)nek eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P/1.
A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló a hirdetmény feladását
megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan (egyszerű másolat), amennyiben a
letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben a letelepedés
szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó három
lezárt üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről. [Kbt. 66. § (1) bekezdés b)
pont].
P/2.
Nyilatkozat az előző három naptári évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozóan a teljes
forgalmáról (értékesítés nettó árbevételéről) és a közbeszerzés tárgya (PR- és
tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása)
szerinti forgalmáról (nettó árbevételéről). [Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pont].
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a
minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt
rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, ill. közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll.
P/1.
Az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a
hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közül több, mint egy évben negatív.
(közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági
követelménynek külön-külön kell megfelelnie.).

P/2.
Az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó által előző három naptári évben (2007., 2008.,
2009.) elért teljes forgalmának (értékesítés nettó árbevételének) átlaga nem éri el
a 30 000 000 HUF összeget, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmának
(nettó árbevételének) átlaga nem éri el a 10 000 000 HUF összeget. Amennyiben
ajánlattevőnek nem állnak rendelkezésére az előző három év forgalmi adatai, úgy
a tevékenysége megkezdése óta elért forgalom átlagának kell elérnie a megkívánt
összeget.
(közös ajánlattevőknek, illetve ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági
követelménynek együttesen kell megfelelnie.).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki illetve szakmai alkalmasság
igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M/1.
A hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás
összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése) a
Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolással. [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
M/2.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének és képzettségének
ismertetése saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzuk, nyelvismeretre
vonatkozó nyilatkozat és rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolati példánya, valamint végzettséget igazoló dokumentum(ok) egyszerű
másolati példányának csatolásával. [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont].
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a
minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt
rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (1) a), d)-f)
pontjai szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő, ill. közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:
M/1.
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik összesen legalább 3 db, a
hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban teljesített, (megbízó által
kiadott teljesítésigazolással lezárt) a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával
(környezetvédelmi vagy természetvédelmi projekthez kapcsolódó beruházás
kommunikációja), melyek közül legalább az egyik értéke elérte a nettó 18.000.000

Ft összeget, és melyekből legalább az egyik az Európai Unió által támogatott
projekthez kapcsolódott, és amelyek egyenként legalább az alábbi tevékenységek
közül legalább kettőt tartalmaznak:
— PR és/vagy kommunikációs tevékenység tervezése, szervezése,
— Médiumokkal való kapcsolattartás, sajtótájékoztatók szervezése,
— Honlap működtetése,
— Nyomdai anyagok, kiadványok tervezése, készítése,
— Az adott projekthez kapcsolódó rendezvények, ünnepi események, lakossági
nyílt napok lebonyolítása.
(közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági
követelménynek együttesen kell megfelelnie.).
M/2.
Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az alábbi - a magyar szakmai
nyelv tárgyalóképes ismeretével, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező szakértőkkel:
M.2.1. kommunikációs projektmenedzser - 1 fő
Képzettség:
— Legalább 3 év kommunikációs területen szerzett szakmai gyakorlat, és
- részt vett legalább egy hulladékgazdálkodással kapcsolatos projekt
kommunikációs tevékenységének ellátásában, és
— részt vett legalább egy EU által támogatott projekt kommunikációs
tevékenységének ellátásában, és
- rendelkezik legalább 2 db, egyenként legalább nettó 5.000.000 Ft értékű
szerződésen alapuló, környezetvédelmi vagy természetvédelmi vagy
infrastruktúrafejlesztési beruházással vagy közcélú (társadalmi célú), vagy
közszolgáltatással kapcsolatos lakossági kommunikációs projektekben végzett PRvagy kommunikációs tanácsadói gyakorlattal.
M.2.2) konfliktuskezelési szakértő - 1 fő
Képzettség:
— Legalább 2 év konfliktuskezelési vagy mediátori gyakorlat olyan projek(ek)ben,
ahol a feladat a közösségi infrastruktúra-beruházás munkáival, közcélú (társadalmi
célú) vagy közszolgáltatással, vagy beruházások elfogadásával kapcsolatos
lakossági problémák megszüntetése, kezelése volt.
M.2.3) közvélemény-kutatási szakértő - 1 fő
Képzettség:
— Legalább 2 év közvélemény-kutatási gyakorlat olyan projekt(ek)ben, ahol a
kutatási feladat a közösségi infrastruktúra-beruházás munkáival, közcélú (társadalmi
célú) vagy közszolgáltatással, vagy beruházások elfogadásával kapcsolatos volt.
Egy szakértő legfeljebb egyetlen alkalmassági feltételt igazolhat!
(közös ajánlattevőknek, illetve az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen alkalmassági
követelménynek együttesen kell megfelelnie.).
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF)

50

2. A stratégia minősége

25

2.1 a stratégiai célok-üzenetek-eszközök 7
összefüggése
2.2 a stratégiában meghatározott
eszközök és módszerek

7

2.3 a stratégiában meghatározott
feladatok ütemezésének szakmai
színvonala/megalapozottsága

6

2.4 a benyújtott stratégia és a projekt
kapcsolata

5

3. a tájékoztatás és a tudatformálás
13
érdekében a projektben érintett
településeken működő –
tevékenységükben tematikailag
a projekthez is kapcsolódó - civil
szervezetekkel (az ajánlatban mindkét
fél által aláírt szándéknyilatkozatokkal
dokumentált) együttműködés kialakítása
(db)
4. A tervezett közvélemény-kutatások
színvonala

10

4.1. a közvélemény-kutatás javasolt
módszertana, ütemezése

4

4.2. a mintaösszetétel száma és
meghatározásának módja

4

4.3. a kérdőívek tartalma

2

5. KEOP horizontális célkitűzések
2
vállalása
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: 2010/10/11 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: Ft
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát a Heves Megyei regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 12033007-00103132-00100009 számú számlájára
kell befizetni. (Jogcím: Dokumentáció - PR)
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/10/11 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/11 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00

Helyszín : Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3300 Eger, Dobó tér 2. I.
emelet 1. számú előadó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint
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:
A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése
KEOP-7.2.3.0-2008-0013.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.11.03.; 11:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.11.23.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő e-mailen vagy telefaxon történő igénylést követően bocsátja
rendelkezésre a dokumentációt. A dokumentáció átvételére vonatkozó kérelmet
és a díj befizetésének igazolását az ajánlattételi felhívás A. melléklet II. pontjában
megjelölt e-mail címre (procura@t-online.hu) vagy faxszámra (1/392-0023) kell
megküldeni. A dokumentációt ajánlatkérő elektronikus úton bocsátja rendelkezésre
az ajánlattevő által a kérelemben megadott e-mail címre.
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:
1-100
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:
Nettó ajánlati ár: a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja.
Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva
arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
P= (Legalacsonyabb nettó ajánlati ár / Ajánlattevő által ajánlott nettó ajánlati ár) × 99
+1
A 2. és 4. részszempontok alszempontjainak értékelése egy külső független
szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértő bizottság minden tagja az

ajánlatokat sorba rendezi, első helyre sorolva a véleményük szerint legkedvezőbb
és/vagy legjobb ajánlatot, majd az egyes Ajánlattevők helyezési számait összegzik.
A legalacsonyabb helyezési számot elért ajánlat az adott részszempontra 100 pontot
kap, a legmagasabb 1 pontot. Az „A” változó a független szakértői bizottság tagjai
által adott helyezési számok összege, ahol a legjobb a legalacsonyabb érték, míg a
legrosszabb a legmagasabb érték A többi ajánlat pontszámát a helyezési számok
összegeinek lineáris arányosításával kell meghatározni.
A pontszám számítása során alkalmazandó képlet:
P= (A vizsgált - A legrosszabb) / (A legjobb - A legrosszabb) × 99+1
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az
általános szabályoknak megfelelően 2 tizedes jegyre kell kerekíteni. Ha az adott
rész-szempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor az arányosítási képlet
(zéróosztás miatt) nem használható, ebben az esetben minden Ajánlattevőnek 100
pontot kell adni.
A részszempontok értelmezését (melynek figyelembevételével a független szakértő
csoport sorba rendezi az ajánlatokat) a dokumentáció tartalmazza.
A 3. részszempont alszempontjainak értékelése abszolút értékelési módszer,
diszkrét hasznossági függvény alkalmazásával történik (részletesen lásd a
dokumentációban).
P: a vizsgált ajánlat pontszáma az adott részszempont vonatkozásában.
Az 5. részszempont értékelési pontkiosztás módszerével történik, a
dokumentációban részletezettek szerint.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
2. Ajánlatok benyújtása
- az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás I.1 pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1
eredeti és 3 másolati példányban, valamint a szakmai és pénzügyi ajánlatot CD-n.
(pénzügyi ajánlatot xls., szakmai ajánlatot word vagy pdf formátumban) A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
- Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatát
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 71. § (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatát.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti vagy hiteles másolati
példányát az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást
biztosító szervezetre vonatkozóan:

- az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi közhiteles cégkivonat
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírási-minta;
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás.
4. A Kbt. 71. §. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
5. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban
benyújtandó minden iratot - amennyiben erre kimondottan egyéb utalás nincs a
felhívásban vagy dokumentációban - egyszerű másolatban kell benyújtani.
6. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tette. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 91. § (2) bekezdését.
7. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladásának 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 az ajánlattételi
felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot.
8. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint
kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés).
9. Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI.26) MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
10. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
11. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő uniós támogatásra irányuló igényt
nyújtott be. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésére.
12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető (www.nfu.hu) „Útmutató a
fenntartható fejlődés érvényesítéséhez” és a „Esélyegyenlőségi Útmutató előírásait.”
13. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § alapján tájékozódnia kell az adózásra, a
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. A Kbt. 72. §-a alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a az adózásra, a
környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt.
125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti lehetőséggel (Kbt. 252. § (1) bekezdés e)
pontja alapján).
15. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítő tájékoztatás
megadása elektronikus úton történik.
16. A megvalósítási fázis során a projektben a kiválasztott PR tanácsadónak
(nyertes ajánlattevőnek) az alábbi intézkedési terveket kell elkészíteni – illetve a
szakmai ajánlatot aktualizálni a körülmények és a projekt részletes megismerését
követően - a kockázatok mérséklése érdekében, a szerződés hatálybalépését
követő 30 napon belül: PR és kommunikációs terv
17. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés hatályba
lépésének feltétele, hogy a Megbízó és a Közreműködő Szervezet között a KEOP
2.3.0 program számára biztosított vissza nem térítendő támogatásból nyújtott
támogatásra vonatkozó támogatási szerződés érvényesen létrejöjjön (Kbt. 48. §
(3)-(4) bekezdés).
18. A jelen projekt megvalósításához készített részletes megvalósíthatósági
tanulmányba az ajánlattételi időszakban az ajánlattevők előzetes időpont
egyeztetést követően betekinthetnek. (Időpontegyeztetés: Fejes János, telefon: +36
70 317 6780)
19. Ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet: nettó 19.855.000 Ft.
20. Ajánlattevőnek a kommunikációban kifejezésre kell juttatnia az
esélytudatosságot, a fejlesztéshez (kivitelezéshez) kapcsolódó nyilvános
eseményeken érvényesíteni kell az ajánlatban vállalt horizontális szempontokat.
A projekt megvalósulásához kapcsolódó rendezvényeknek, egyeztetéseknek,
események körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük.
21. A teljesítés időtartama: A II.3 pontban szereplő – 32 hónapos – teljesítési
határidő automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a projekt / kivitelezés
bármely okból elhúzódik. A nyertes ajánlattevőnek a projekt végéig – függetlenül a
fenti időponttól – a szerződést teljesítenie kell, az ajánlatban megadott díjért.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/14 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Postai cím: Batthyány u. 54. III/5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Erzsébet
Telefon: +36-1-392-0024
E-mail: procura@t-online.hu

Fax: +36-1-392-0023
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Postai cím: Batthyány u. 54. III/5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Erzsébet
Telefon: +36-1-392-0024
E-mail: procura@t-online.hu
Fax: +36-1-392-0023
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

