3. számú melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

X
-

Szolgáltatás

-

Építési koncesszió

-

Szolgáltatási koncesszió

-

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

Város Önkormányzata

Postai cím: Rákóczi
Város/Község:

u. 3.

Bóly

Kapcsolattartási pont(ok):

József - polgármester
E-mail : hivatal@boly.hu

Postai 7754
irányítószám:

Ország: Magyarország

Telefon: 69/368-900

Címzett: Hárs

Fax: 69/869-440

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boly.hu
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
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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
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Bólyi 49,4 kWp napelemes villamosenergia termelő rendszer építési munkái
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

X

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

X

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

b) Árubeszerzés

-

c) Szolgáltatás

Adásvétel

-

Szolgáltatási kategória

Lízing

-

Bérlet

-

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

Részletvétel

-

Ezek kombinációja/Egyéb

-

Építési koncesszió

••

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

7754 Bóly, Rákóczi Ferenc
utca 2., Bóly 595 hrsz
NUTS-kód

-

A teljesítés helye

•••••

NUTS-kód

NUTS-kód

•••••

HU231

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

X

Keretmegállapodás megkötése

-

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása -

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

Vállalkozási szerződés / Bólyi 49,4 kWp napelemes villamosenergia termelő rendszer építési
munkái
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45212200-8

IA19-3

További tárgy(ak)

45260000-7
09331000-8
09332000-5
09331200-0

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen - nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

-

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

valamennyi részre

igen -

-

nem X

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

Bólyi 49,4 kWp napelemes villamosenergia termelő rendszer építési munkái
1. Tornaterem hullámpala tetőfedésének cseréje lemezfedésre: 927 m2
2. napelemek telepítése
 rendelkezésre álló tetőfelület: 46,3m x 10,02m
 min. csúcsteljesítmény 49,4 kWp
 max. csúcsteljesítmény 50,0 kWp
 modul hatásfok: minimum 14%
 max. rendszer feszültség: (Vsyst): 1000V
 minimális gyártói teljesítmény garancia: 10 év 90%, 25 év 80%
 a beépítésre kerülő napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak, a
berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215,
vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt
követelményeknek
 inverterek
Magyarországon
elfogadott
megfelelőségi
nyilatkozattal
rendelkezzenek
 szükséges kábelezés, inverterek, mérő, szabályzó berendezésekkel
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen -

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: --Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

••

vagy

napokban:

••••

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

(a szerződés megkötésétől számítva)

••• vagy: ••• és ••• között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
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feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:

••

vagy

napokban:

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

•• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
••••/ ••/•• (év/hó/nap)

Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés

ÉS/VAGY
befejezés
2011/

10/30

(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 (0,5 % a késedelem minden napjára vetítve)
meghiúsulási kötbér (7 %)
Jótállás időtartama: 5 év
Teljesítmény garancia: 10év 90%, 25év 80%
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

-

-

az Ajánlatkérő előleget nem ad, részszámla benyújtására nem biztosít lehetőséget
Fizetési határidő: a Kbt. 305. § (3) bekezdés c) pont szerinti számla ellenértékét 45
napon belül teljesíti az ajánlatkérőként szerződő fél [Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pont
alapján], a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott ellenérték
teljesítésének határideje 15 nap [Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pont].
Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-ának előírásai irányadóak.
A kifizetés magyar forintban (HUF) történik

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
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a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
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)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok 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.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia a Kbt. 249.§ (3)
bekezdése szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mind az ajánlattevőre (közös Ajánlattétel
esetén minden tag), mind a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozóra
vonatkozóan csatolni kell:

Alkalmatlan
az
Ajánlattevő
(közös
Ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó (különkülön kell megfelelni), aki
P1.) az utolsó lezárt üzleti év (2010.) P1.) az utolsó lezárt üzleti év (2010.)
számviteli törvény szerinti beszámolóból a számviteli törvény szerinti beszámolója
mérleg és eredménykimutatás másolata (Kbt. szerint az adózás utáni eredménye negatív.
66. § (1) bek. b) pontja)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén
minden tag) és a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen kell csatolni:

Alkalmatlan
az
Ajánlattevő
(közös
Ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók, ha
M1.) Az elmúlt három év (2008-2010) együttesen:
legjelentősebb műszaki átadással lezárult M1.) az elmúlt 3 évben összességében (2008referencia munkáinak (napelem telepítése) 2010) nem teljesített minimum 25 kWp
ismertetése [Kbt. 67. § (2) bekezdés a) teljesítményű vagy egy darab nettó 15,0
pontja], és a referencia munkának – minimum millió forint értéket meghaladó műszaki
1 darab – egyszerű másolatban történő átadással befejezett napelem telepítés
igazolása a Kbt. 68.§ (2) bekezdésében kivitelezését.
foglaltaknak megfelelően.
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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

-

Tárgyalásos

X

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

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

Részszempont
1.

Nettó ajánlati ár (Ft)

Előteljesítési napok száma
(naptári nap)
2.

3.

X

Súlyszám

Részszempont

90

6.

Súlyszám

7.

10

8.
9.
10.

7

4.
5.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen -

nem X

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?

igen -

nem X

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

-

-

•••••/•••• (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: 2011/07/12 (év/hó/nap )

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):

0,- Forint

nem -

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: --IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/07/12 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

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) ---

••••/ ••/••-ig

(év /hó/nap )
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VAGY hónap(ok)ban:

••• vagy napokban: •• (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2011/07/12 (év/hó/nap)

Helyszín : az

Időpont: 10.00

I.1. pontban megadott címen

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek
részt.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen -

nem X

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:

Bólyi 49,4 kWp napelemes villamosenergia termelő rendszer KEOP-2009-4.4.0/A/092010-0083
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett napja (eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének napja):

2011/07/21 (év/hó/nap) időpont: 10.00 óra.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011/08/01 (év/hó/nap) időpont: 10.00 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) Az Ajánlatkérő egy illetve kétfordulós

tárgyalási eljárást alkalmaz. Az első tárgyalási napra meghívott ajánlattevők
kiválasztása: Ajánlatkérő – a beadott ajánlatok alapján – az érvényes ill. a
szerződés teljesítésére alkalmas ajánlatot tevőket hívja meg az első tárgyalási
napra. Az ajánlatkérő a meghívott ajánlattevőkkel az első tárgyalási fordulóban
külön-külön tárgyal, amennyiben második fordulóra is sor kerül az Ajánlattevők
egyszerre adják le végső ajánlatukat. A tárgyalás menete, ajánlattevők sorrendje:
az ajánlatok beérkezésének sorrendjében.
Az így kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további tárgyalás során az ajánlatkérő
a Kbt. 128. § (4) bekezdése szerint sem módosíthatja már feltételeit, az
ajánlattevők pedig a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak
kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Az ajánlattevők ajánlataikat a tárgyalásokon
módosíthatják, amelyet írásban kötelesek megerősíteni.
Az első tárgyalási fordulót követően ismertetésre kerülnek az új vállalások, és
amennyiben ennek ismeretében valamelyik ajánlattevő módosítani szeretné
ajánlatát, úgy lehetősége lesz valamennyi ajánlattevőnek ajánlata második és
egyben utolsó módosítására, melyet az Ajánlati Adatlap/felolvasólap használatával
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írásban egyszerre kötelesek megtenni. A végleges megajánlásokat az Ajánlatkérő
valamennyi Ajánlattevő részére ismerteti.
Amennyiben a második, végleges fordulót követően a Kbt. 90. § (3) bekezdés a)
pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat
azonos összegben tartalmazza az Ajánlatkérő a Kbt. 90. § (3)-(4) bekezdéseiben
foglaltak szerint közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján
kiválasztott Ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének.
Az első tárgyalás időpontja: 2011/07/18 (év/hó/nap), időpont: 10.00 óra, helyszín:
az ajánlatkérő címén. A második és az azt követő tárgyalások helyét és időpontját
az ajánlatkérő határozza meg, és a tárgyaláson szóban közli az ajánlattevőkkel.
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 dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi meg
térítésmentesen.
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: 1–10
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: Az értékelés minden egyes részfeladat és részszempont esetén a

Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása III. A fejezet 1.ba. pontja
szerinti fordított arányosítással történik. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok
a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő
tizedesjegyig kerekít.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2)-es bírálati részszempont
tekintetében a 60 naptári napnál magasabb vállalásokat a 60 naptári nappal
egyenértékűnek tekinti, és akként értékeli a túlzottan magas vagy kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalás problémájának elkerülése végett.
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 ajánlat tartalmi és formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.
2. Ajánlattevő kizárólag a 79. § (1) bekezdésben meghatározott módon nyújthatja
be ajánlatát.
3. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb
ajánlattevőt követő ajánlattevőt is, akkor az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ez utóbbival köt szerződést.
4. A közbeszerzési műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltakról
nyilatkoznia kell. Amennyiben a nyilatkozat nemleges akkor is csatolandó.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlásra lehetőséget
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biztosít. A hiánypótlás köre: a Kbt. szerinti teljes körben
7. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk.
rendelkezésit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés).
8. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésére.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott
esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót és/vagy erőforrást
képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Ha az iratokat nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell.
10. Az ajánlathoz csatolni kell egyszerű másolatban az ajánlattételi határidő
napjától számítottan 120 napnál nem régebbi, cégkivonatot továbbá –
amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van
folyamatban – a cég jogi képviselője által az illetékes cégbíróság részére
megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a jogi
képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást,
mindkettőt papír alapú nyomtatott formában.
11. Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
nyertes ajánlattevőként történő kihirdetése esetén a szerződéskötés követő 5
munkanapon belül az általa megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási
értékű felelősségbiztosítási szerződést kötne vagy meglévő felelősségbiztosítását
ezen összeg erejéig kiterjeszti. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot és
amennyiben
felelősségbiztosítással
már
rendelkezik,
a
meglévő
felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2011/06/21 (év/hó/nap)

11

