3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

X

Szolgáltatás
Építési koncesszió

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

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Postai cím:

RÁKÓCZI u. 43.
Város/Község:

Postai
irányítószám:

MÁTÉSZALKA

4700

Ország:

MAGYARORSZÁG

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: DR. FELFÖLDI BOTOND IGAZGATÓ

Telefon:

E-mail: felfoldib@t-online.hu

Fax: 06-44-500-123

06-44-500-123

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

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

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató

X

Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

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]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

X

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

Adásvétel

X

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
A teljesítés helye

Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

Szatmári Többcélú Kistérségi
Társulás
NUTS-kód

4700 Mátészalka, Rákóczi u. 43.

HU323

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

X

Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Adásvételi szerződés LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök
beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

További tárgy(ak)

44.51.10.00-5
44.51.00.00-8
16.00.00.00-5
18.10.00.00-0

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

-

-

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

nem X

igen

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

1./Kéziszerszám és Munkavédelmi eszközök 64 féle 2706 db, 2./Erőgép 3 féle 4 db, 3./ Kertiés munkagép 12 féle 105 db beszerzése. Részletes műszaki leírást a dokumentáció
tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés

vagy napokban:

/

/

30 (a szerződés megkötésétől számítva)
(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 és meghiúsulási kötbér. Mértékük részletesen a dokumentációban találhatók.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az eszközök leszállítása, valamint üzembe helyezése után van lehetőség 1 db számla
benyújtására, a teljesítéstől számított 30 napos fizetési határidővel - a Kbt. 305.§ (3)
bekezdése, továbbá a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, valamint a megkötésre kerülő
hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően. A számla benyújtásával kapcsolatban
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A szakaszában foglaltakra is. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét
kell, hogy képezzék. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Közös ajánlatot tevő nyertesek esetében a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság
létrehozása nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

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:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Egyebekben, az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a 61.§ (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike,
vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
1.

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a
Kbt. 249. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell nyilatkoznia, hogy vele
szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok

A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevőnek,
közös
ajánlattevőknek, Ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetve a 10%
valamint a közbeszerzés értékének 10%-át feletti alvállalkozó alkalmatlan, ha:
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 1. A Kbt. 66.§ (1) a) pontjára figyelemmel
alvállalkozónak csatolniuk kell:
bármely
számlavezető
pénzintézettől
származó nyilatkozat tartalma szerint 2006.
1. Valamennyi számlavezető pénzintézetnek
január 1.-től az ajánlattételi felhívás
az ajánlattételi felhívás megjelenését
megjelenésének napjáig bármely számláján
követően kiállított igazolását az alábbi
(I.) sorbanállás fordult elő, vagy (II.)
tartalommal:
számlája ellen bírósági végrehajtás van/volt
I) A
pénzintézetnél
vezetett
összes
folyamatban, vagy (III.) hitel-visszafizetési
pénzforgalmi jelzőszám
kötelezettségének nem tesz/tett eleget,
II) Mióta vezeti az Ajánlattevő bankszámláját
(külön-külön megfelelés)

III)
Bankszámláján 2006. január 1. napjától 2. A Kbt. 66.§ (1) b) pontjára figyelemmel a
2006, 2007., vagy 2008. évi adózás előtti
az ajánlattételi felhívás megjelenésének
eredménye
negatív,
(külön-külön
napjáig volt-e sorbanálló tétel, van-e
megfelelés)
bankszámlája ellen folyamatban bírósági
végrehajtás,
a
pénzintézettel 3. A Kbt. 66.§ (1) c) pontjára figyelemmel
hitelviszonyban
van-e/volt-e,
és
nem rendelkezik 2006-2007-2008. évek
hitelfizetési kötelezettségének eleget teszmindegyikében – illetve későbbi alakulás
e/tett-e.
esetén a megalakulástól 2008. év végéig –
éves átlagban legalább nettó 70.000.000
2. A 2006, 2007., és 2008. évi, a számviteli
Forint,
a
közbeszerzés
tárgyához
jogszabályoknak
megfelelő
éves
kapcsolódó
munkáiból
származó
beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül
árbevétellel, (együttes megfelelés)
egyszerű másolat formájában)
3. -4. Cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 2006- 4. A Kbt. 66.§ (1) c) pontjára figyelemmel
nem rendelkezik a 2006-2007-2008. évek
2007-2008-as évek közbeszerzés tárgyához
legalább egyikében egy szerződés alapján
kapcsolódó
munkáiból
származó
teljesített, a közbeszerzés tárgyához
forgalmáról, amelyekkel igazolható az
kapcsolódó munkából származó nettó
alkalmasság minimum követelményeinek
10.000.000 Forint árbevétellel (együttes
való megfelelés.
megfelelés) A később létrejövő cég
esetében akkortól arányosított forgalmat
számolunk, amikortól a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlati felhívás közzétételét megelőző Ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetve a 10%
lezárt, legfeljebb 3 éves időszakban befejezett feletti alvállalkozó alkalmatlan, ha:
legjelentősebb szállításainak ismertetése:
1. az ajánlati felhívás közzétételét megelőző,
legfeljebb három éves időszakban nem
1. A referenciák együttes rendelkezésére
rendelkezik legalább egy darab, a szerződés
állásáról külön-külön nyilatkozat szükséges
teljesítéséhez
szükséges
teljesített,
az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőktől és a
befejezett, a közbeszerzés tárgyához
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
kapcsolódó munkával, amely referencia
mértékben
igénybe
venni
kívánt
nettó értéke meghaladta a 10 000 000
alvállalkozóktól. A nyilatkozatnak ki kell
Forintot. (együttes megfelelés)
térnie az alábbiakra: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél megnevezése, az
ellenszolgáltatás összege, a szállítás
megnevezése, rövid ismertetése azon
jellemzők
bemutatásával,
amelyekkel
igazolható az alkalmasság minimum
követelményeinek való megfelelés. Ennél
szűkebb tartalmú nyilatkozat és igazolás
esetén az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelen. A

nyilatkozathoz csatolandók a Kbt. 68.§ (1)
bekezdése szerinti igazolások egyszerű
másolatai.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

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)

X

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

1.

Részszempont
2.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Súlyszám

igen

nem X

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 X

igen

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:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

(KÉ-szám/évszám)

/

/

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2009/10/21 (év/hó/nap )

Időpont: 11

óra

igen X

Kell-e fizetni a dokumentációért?

nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):62.500 Pénznem: HUF

A vételár bruttó módon értendő, azt a Kereskedelmi és
Hitelbanknál vezetett 10201006-50045408-00000000 számú bankszámlára történő
befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és
azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul.
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:

2009/10/21

Időpont: 11

(év/hó/nap)

óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA DE

ET EL EN FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI SV

X
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2009/10/21

Helyszín : 4700.

Időpont: 11

(év/hó/nap)

óra

Mátészalka, Rákóczi u. 43.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt személyek.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

nem X

igen

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/ VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen X

nem

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

A Pályázati Felhívás kódszáma: 2009. évi LEKI
A pályázati konstrukció címe:
felzárkóztatásának támogatása.

a

Leghátrányosabb

helyzetű

Kistérségek

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009. október 30.-án 11 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009. november 09.-én 11 óra
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 X

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 54. §
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A dokumentáció személyesen átvehető
munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00–13.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 8.00–11.00 óráig. Az átvételkor a befizetést igazoló hiteles
dokumentumról készült másolat átadása szükséges. A dokumentáció rendelkezésre
bocsátása – a papíralap mellett - elektronikus úton is megtörténik. Megküldés kérése
esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot másolatban csatolni kell. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

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 X

nem

V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan.
2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 70.§ (1-2) bekezdése szerinti nyilatkozat).
3. Formai követelmények: Az ajánlatokat írásban, a cégjegyzésre jogosultak által
cégszerűen aláírva, minden tartalommal bíró oldalt szignálva, zárt csomagolásban,
1 eredeti és 1 másolati példányban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel
ellátva, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A borítékon: „Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése. Nem bontható
fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése
előtt” feliratot kell feltüntetni. A külső borításon ezen kívül más nem szerepelhet.
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.
4. Nyilatkozat a pénzintézetekről: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozni
kell arról, hogy az ajánlatban szereplő, nyilatkozatot adó pénzintézeteken kívül más
pénzintézetnél számlát nem vezet.
5. Költségvetés csatolása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában, a dokumentációban
megadott minta szerinti költségsoros költségvetést kell csatolnia.
6. Aláírási címpéldány csatolása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az
ajánlatot aláíró, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának
egyszerű másolati példányát.
7. Érvénytelen az ajánlata
· annak az ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, akinek a becsatolt
nyilvántartásban a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységi kör nem
szerepel.

· annak az ajánlattevőnek, aki az ajánlatban nem jelöli meg a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)–b)- c) pontjaiban foglaltakat.
· annak az ajánlattevőnek, aki az ajánlatban becsatolt nyilatkozata tanúsága
szerint a garanciális időszak alatt nem tud olyan szevízháttért biztosítani, amely
az Ajánlatkérő székhelyétől 60 km távolságon belül van, és szükség esetén
csereszközt nem tud biztosítani.
7. Eredménytelen eljárás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 92. § c.)
pontja alatt meghatározott esetben az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
8. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő egy alkalommal, a hiányosságok pótlására teljeskörű
hiánypótlási lehetőséget biztosít, a Kbt. 83§-ban foglaltaknak megfelelően.
9. Dokumentumok benyújtása: A nyilatkozatokat, kivonatokat, igazolásokat
eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (Kbt. 20.§ (3) bekezdés)
10. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki ajánlatkérő által az
ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint
meghatározott bírálati szempontok szerint a legalacsonyabb összegű érvényes
ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével –vagy annak visszalépése
esetén az eljárás eredmény kihirdetésekor a második legalacsonyabb összegű
érvényes ajánlatot tevőnek minősített szervezettel- köti meg a szerződést.
11. Támogatásra irányuló kérelem: A Kbt. 48. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően
az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban támogatásra irányuló
kérelmet nyújtott be.
12. Késedelmes teljesítés: Ajánlatkérő késedelmes szállítás esetére –a le nem szállított
tétel nettó értékét figyelembe véve- 1,5%/nap kötbért ír elő.
13. Meghiúsulás: Ajánlatkérő meghiúsulás esetére (szállítási tétel elmaradása) –a
szállítási tétel nettó értékét figyelembe véve- 25% kötbért ír elő.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló többször módosított 2003. évi CXXIX törvény előírásai szerint kell eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2009/09/30 (év/hó/nap)

Az Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatban is nevesített, ellenjegyzőként meghatározott
személye:

....................................
Tarjányi Sándor
Hiv.közb.Tan.adó
(nyilvántartási sorszám: 310.)

