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 x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 82.
Város/Község: Kiskunmajsa
Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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
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
Informatikai eszközbeszerzés a TIOP 1.1.1/07/01 pályázat keretében.
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)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Kiskunmajsa
NUTS-kód HU331
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
Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére a „TIOP
1.1.1/07/1-2008-0042 Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” pályázat keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213300-8

További
tárgyak:
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)
Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére a „TIOP
1.1.1/07/1-2008-0042 Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” pályázat keretében az alábbiak szerint.
65 db iskolai Pc
20 db tantermi csomag (interaktív tábla, tanári notebook, projektor)
1 db alkalmazás szerver
1 db szerver szoftver
3 db WIFI csomag
1 db szavazó csomag
Az informatikai eszközöket a működéshez szükséges operációs rendszerrel, irodai
alkalmazásokkal, előírt digitális oktatói tartalmakkal, SDT szoftverekkel előretelepítve
kell szállítani és a megadott helyszínen üzembe helyezni.
Az eszközök műszaki specifikációját, a telepítendő szoftverek pontos körét az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló összeg: bruttó 32.602.500,- Ft
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:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/11/30 (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: 300.000.- Ft/nap, maximális összege a nettó szerződéses
ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel közvetlen szállítói kifizetés alapján kíván
elszámolni, a Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igény beérkezésétől

számított 15, illetve 45 napon belül fizeti meg a Kbt. 305. § (3) bekezdése
szerint, figyelemmel a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006. (XII.8.)
Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A kifizetés határidejébe az esetleges hiánypótlás ideje nem számít
be.
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:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró
okok valamelyike fennáll.
- Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően írásban kell ajánlatában
nyilatkoznia, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti év (2007., 2008.,2009.) vonatkozásában a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása egyszerű másolatban.
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján, nyilatkozat az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozóan a
közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai eszközök szállítása) nettó árbevételéről.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához – figyelemmel a Kbt.
4. § 3/E pontjára -, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben
a pontban előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet
igénybevétele esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerinti további igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben:

P1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerint a mérleg szerinti
eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év
bármelyikében negatív
P2. Nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök szállítása)
szerinti árbevétele az előző három évben (2007., 2008., 2009.) nem éri el évente
legalább a nettó 12 millió forintot
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója csatolja:
M1. A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 3 naptári évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szolgáltatás tárgya, és az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével), a Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerinti referenciaigazolásokkal. A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell
tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. §. (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe a műszaki - szakmai alkalmasság igazolásához – figyelemmel a Kbt. 4. §
3/E pontjára -, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre ebben a pontban
előírttal azonos módon köteles igazolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele
esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerinti további igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben együttesen nem
rendelkeznek:
M1. Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három naptári évben teljesített
összesen legalább egy darab, legalább nettó 3 millió forint értékű, informatikai
eszközök (hardver és szoftver) szállítására vonatkozó referenciával
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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)
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: 2010/10/21 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 43750
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró
Bács-Tender Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732057-29900590 számú
számlájára, „Informatikai eszközbeszerzés” megjelöléssel köteles befizetni. A
dokumentáció az átutalás után az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig,
hétfőtől-péntekig 09-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09-10 óra
között vehető át az ajánlattételi felhívás A/II. mellékletében meghatározott címen
az átutalás megtörténtét igazoló eredeti dokumentum (számla, átutalási bizonylat)
felmutatásával.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/10/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
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: 2010/10/21 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Titkárság,
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerint 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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
TIOP 1.1.1/07/1-2008-0042
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegzés megküldésének tervezett időpontja: 2010.10.27.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.11.08., 10:00
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 dokumentáció átvételekor ajánlattevőknek regisztrációs lapot kell kitölteni. A
regisztrációhoz az ajánlattevőnek az alábbi adatokat szükséges – dokumentáció
átvételekor személyesen, vagy a postai úton történő megküldés esetén az erre
vonatkozó írásbeli kérelem részeként – megadnia: az ajánlati dokumentációt
átvevő cég neve és székhelye, elérhetőségi adatai (telefon, fax, e-mail), az ajánlati
dokumentációt átvevő cég cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a cég
nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és faxszáma.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:

1. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények: az ajánlatokat zárt
borítékban, fűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal
rendelkező oldalt a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, egy eredeti és egy,
az eredeti példányról készült másolatban kell benyújtani. Az eredeti példány lapjait
zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző
lenyomattal vagy a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva kell benyújtani, úgy,
hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az egyes
példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni, hogy eredeti, vagy másolati
példány-e. A borítékra az „TIOP 1.1.1/07/1-2008-0042”, valamint a „Nem bontható fel
az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni.
2. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésben meghatározott körülmény fennállása
esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel kötheti meg
a szerződést.
3. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket,
valamint felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve,
székhelye, valamint az ajánlati ára nettó és bruttó értékben.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
valamennyi feltételére, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőtől
számított 60 napnál nem régebbi cégkivonata - vagy az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából közjegyző által
letöltött és hitelesített cégkivonat - egyszerű másolati példánya, egyéni vállalkozó
esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata,
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem
kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott
változata, cégszerűen aláírva.- az ajánlatot cégszerűen&#61485; aláíró személy(ek)
aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát,
- az ajánlatot cégszerűen&#61485; aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát,
- a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot
- a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti&#61484; cégszerűen aláírt nyilatkozatokat
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet
felett gyakorol a Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó
szervezet gyakorol többségi befolyást.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § foglaltak szerint biztosítja.
8. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó
értékben. Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken

túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy
költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt
semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
9. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető
semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők
között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, hogy a pénzügyi
ellenszolgáltatást ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak jogosult és
köteles teljesíteni.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő pályázatot
nyújtott be a TIOP 1.1.1/07/1 jelű pályázati kiírásra. A támogatási igény esetleges
el nem fogadása a Kbt. 82. §, a 99/A § (1) és a 303. § szerinti oknak, illetőleg
körülménynek minősül. Ebben az esetben ajánlattevők semmiféle igénnyel nem
élhetnek ajánlatkérő felé.
11. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/01 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Bács-Tender Kft.
Postai cím: Fráter György u. 10.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Szlanka Tamás
Telefon: 06 76 329 473, 06 70 385 1945
E-mail: tszlanka@gmail.com
Fax: 06 76 329 473
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda
Postai cím: Hold utca 21., III. em. 1/d
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daragó Máté
Telefon: 06-1-332-2533

E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: 06-1-332-2533
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) ----------------------

