
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 x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 1102
Budapest, Szent László tér 16. III. emelet Kovácsné Tóth Ágnes
Címzett:
Telefon: 06-1-4338-374; 06-1-4338-262
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: 06-1-2611-842
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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



xÁltalános 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]
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
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és
üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási, aszfaltjavítási munkák elvégzése
2010-ben
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Budapest X. kerület közigazgatási területe
NUTS-kód HU 101
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és
üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási, aszfaltjavítási munkák elvégzése
2010-ben
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További
tárgyak:

45262300-4
45233223-8
45233142-6



45233141-9
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)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és
üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási, aszfaltfelújítási munkák elvégzése
minimum 2200 m2 előirányzott területen,.
A szerződés időtartama alatt az alábbi munkafajták elvégzésére kerül sor:
- aszfaltburkolat javítása (teljes szerkezetben)
- kátyúzás hengerelt aszfaltburkolattal
- kátyúzás öntött aszfaltkeverékkel
- aszfaltút javítása ideiglenes jelleggel
- kőburkolatok javítása
- kockakő burkolatok kátyúzása
- makadám útburkolatok kátyúzása
- viacolor burkolatok javítása, karbantartása
- út- és járdajavításokkal összefüggő egyéb munkák
A munkanemekre lebontott részletes kitöltendő egységár lista az ajánlati
dokumentációban részletezve.
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: 08
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: 10 e Ft / nap / kátyú, legmagasabb értéke a bruttó vállalási ár 10
%-a
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 7%-a.
Jótállási idő: 1 év garancia vállalása..
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Előleg folyósítására nincs lehetőség. Számlázás a szerződés szerint. A számlák
ellenértékét - a teljesítés műszaki ellenőr által történő igazolását követően kiállított
rész-, illetve végszámla ellenében - a teljesítéstől számított 30 napon belül
átutalással egyenlíti ki az ajánlatkérő. A végszámla benyújtásának feltétele minden
esetben a hiánymentes műszakiátadás-átvétel. Ajánlatkérő kifejezetten utal a Kbt.
305§-ra.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem szükséges.
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:
Nem lehet Ajánlattevő, Közös ajánlatot benyújtó, 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás
szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Nem lehet 10%-nál nem nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
akinek esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, Közös ajánlatot benyújtónak, a 10%-nál nagyobb mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti
erőforrás szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdés rendelkezése
szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és
a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá. A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti
erőforrás szervezet esetében a Kbt. 4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is alkalmazni kell.
Az Ajánlattevőnek, illetve a Közös ajánlatot benyújtónak a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső ilyen alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Minden számlavezető bankjától az ajánlattételi határidőhöz képest 60 napnál nem
régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e, számláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás, ha igen, mennyi ideig.



2. 2008-2009. évre vonatkozó számviteli szabályok szerinti beszámolójának
benyújtása másolatban, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét.
3. Csatolnia kell az elmúlt 3 évből (2007-2009.) a közbeszerzés tárgyában elért
forgalmáról (útjavítás és útépítési tevékenységből származó nettó árbevételéről).
Ajánlatkérőnek igazolnia kell a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése szerinti alkalmasságot.
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozatot is be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés
teljesítésének időtartama alatt is rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (3) bekezdés
szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt. 4.§ 3/E. pont rendelkezéseit is
alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha a számlavezető pénzintézetétől
származó nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget,
vagy a számláján a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapban 15 napot
meghaladó sorban állás mutatkozott (külön-külön kell megfelelni).
2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az éves beszámolói alapján a
mérleg szerinti eredménye 2008-2009. évek valamelyikében negatív (külön-külön
kell megfelelni).
3.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtók és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az
elmúlt 3 évben (2007-2009.) a közbeszerzés tárgyában elért forgalma (útjavítás és
útépítési tevékenységből származó nettó árbevétele) nem érte el éves átlagban a
nettó 20 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania:
1. a 2007. január 1-e után befejezett jelentősebb útépítési, kátyúzási , burkolat
felújítási referenciáinak ismertetését (legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a végzett munkák megnevezése, mennyisége, a teljesítés helye,
ideje, az elvégzett munka minősége, a megbízó részéről információt adó személy
és elérhetősége).Ajánlattevőnek csatolnia kell a referenciaként feltüntetett minden
munkáról a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti igazolást.
2. A bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzzal és iskolai végzettséget
igazoló okmány másolatával történő bemutatását, a műszaki vezetői jogosultság
igazolása a névjegyzékbe vételről szóló határozat másolatának becsatolásával.
3. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának be kell nyújtani a teljesítéshez
rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását, a nem saját tulajdonú
gép rendelkezésre állásáról, a rendelkezésre állást igazoló (elő)szerződés
másolatának csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 2007. január 01 óta nem rendelkezik összesen
legalább öt darab befejezett és pozitív véleménnyel igazolt útépítési, kátyúzási vagy
burkolatfelújítási referenciával, továbbá, ha a bemutatott referenciák közül legalább
egynek a szerződéses értéke nem éri el a nettó 15 millió forintot.



2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő 244/2006 (XII:5.)
Kormányrendelet szerinti „A” kategóriás jogosultsággal rendelkező felelős műszaki
vezetővel, aki a kivitelezés közvetlen helyszíni irányításában részt vesz, valamint 1
fő 8 általánost végzett segédmunkással.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe kívánt alvállalkozója együttesen nem
rendelkezik legalább 1-1 db saját, vagy bérelt szélvágóval, fejtőkalapáccsal,
raiserrel, hengerrel, tehergépkocsival.
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?
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 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)
Nincs megadva.
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: 2010/08/11 (év/hó/nap )
Időpont: 9,30 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10.000,-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke 8.000,- Ft+ÁFA, azaz 10.000,- Ft, amelyet ajánlatkérő
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlája javára kell
teljesíteni átutalással. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
közbeszerzési eljárás megnevezését.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/11 (év/hó/nap) Időpont: 9,30 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/11 (év/hó/nap)
Időpont: 9,30 óra
Helyszín : Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály, 1105 Budapest, Szent László tér 16. III. 309. sz.
szobában.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§(2) bekezdésében meghatározott 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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. augusztus 31 11,00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
az eredményhirdetést követő 21. napon
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)
A dokumentációt a Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1105 Budapest, Szent László tér 16. III. 309. sz.
szobában, hivatali időben (hétfőtől-péntekig: 8.30 órától - 13 óráig,) lehet átvenni.
A dokumentáció átvehető az ajánlati határidő lejártáig hivatali időben
(hétfőtől-péntekig: 8.30 órától - 13 óráig,). Az ajánlattételi határidő lejáratának napján
8.30-9.30-ig.
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.) Ajánlatkérő a Kbt.83.§ szerinti feltételekkel és körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
2.) 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 a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
3.) Az ajánlatokat 2 egyező példányban (1 db eredeti, 1 másolati példány), valamint
elektronikus (CD) formában, bontatlan, roncsolásmentes és sértetlen, zárt, a
közbeszerzési eljárás tárgyát címként („KÁTYÚZÁS 2010” KÉ- 16619/2010), a
„Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani”felirattal, fűzve, folyamatos
oldalszámozással, minden oldalon a cégjegyzésre jogosult személy szignójával és
tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti”
vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány taralma az
irányadó. Ha ajánlatkérő ajánlkatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből
származó bizonytalanság (ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag
sérülése) saját kockázatát terhelik.
4.) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése szerint, ahol az ajánlatkérő az eljárás során igazolás
benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire,
a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra (Kbt. 70. § (1) bekezdés).
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi



Cégkivonatát, és a cégjegyzésre jogosult(ak) részéről aláírási címpéldány másolatát
is csatolni kell.
5.) Együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az egyetemleges felelősségvállalás mellett történő
szerződésszerű teljesítésre, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti
jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú
meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/16 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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):
 


