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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Páty Község Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth u. 83.
Város/Község:
Páty
Postai irányítószám:
2071
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Varga Istvánné pénzügyi irodavezető
Telefon:
+36 23 555 537
E-mail:
penzugy@polghivpaty.axelero.net
Fax:
+36 23 344 540
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.paty.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
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
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]
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
Szennyvíz csatorna rendszer átalakítása Páty Községben
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)
x
Építési beruházás
x
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Páty, Fazekas M. u., Mocsai Gy. u., Zrínyi u., Ady E. u., Kossuth u., Széchenyi u.
NUTS-kód
HU102
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
Építési vállalkozási szerződés Páty Község területén a külön részletezett utcákban
a meglévő vákuumos rendszerű csatornahálózat gravitációs rendszerűre történő
átalakítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45231300-8

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)
Páty Község területén a külön részletezett utcákban a meglévő vákuumos rendszerű
csatornahálózat gravitációs rendszerűre történő átalakítása a megadott hosszúságú
szakaszokon.
- Fazekas M. u. ~ 360 fm
- Mocsai Gy. u. ~ 229 fm
- Zrínyi u. ~178 fm
- Ady E. u. ~ 634 fm
- Kossuth u. ~ 614 fm
- Széchenyi u. ~ 281 fm
Összesen: ~ 2296 fm
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:
100

(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)
Kötbér (késedelmi, lehetetlenülési)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított
30 napon belül, számla ellenében, banki átutalással.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a
vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget
kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a következő adatok
tekintetében: szerződő fél, számlaadó fél, kapcsolattartó megjelölése, egyetemleges
felelősségvállalás elfogadása.
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, vagy alvállalkozó, vagy az ajánlattevő részére
a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §
(1) bekezdés a) – i) pontjaiban, valamint nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 249.§ (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a) – i) pontjaiban foglalt kizáró okok az
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet tekintetében nem állnak fenn.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi számlavezető pénzintézetnek
az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
- milyen számon vezeti az ajánlattevő számláját,
- számlájával szemben volt-e 2007-2008. években sorban állás, ha igen, utoljára
mikor és hány napos.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a 10% feletti alvállalkozó, ha bármely számláján:
- 2007. vagy 2008. évben 2 napon túli sorban álló tétel szerepel
(Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek önállóan kell
megfelelnie).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárás tárgyával azonos
tárgyú – szennyvíz csatorna építése vagy átalakítása – referencia nyújtása a
2006-2007-2008. évekből, az alábbi tartalommal: szerződést kötő másik fél
megnevezése, kontaktszemély megnevezése és elérhetősége, az ellenszolgáltatás
összege, teljesítés ideje, melyet a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kell igazolni.
A Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával.
A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján azon szakemberek, illetőleg vezetők
megnevezése, képzettségének ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az
igazolás módja a műszaki vezető tekintetében: a nyilvántartásba vételt igazoló okirat
egyszerű másolata.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
- nem rendelkezik 2006-2007-2008. évekből évente legalább 2 db, egyenként
legalább nettó 15 millió forint, a közbeszerzés tárgyával megegyező (szennyvíz
csatorna építése vagy átalakítása), igazolt referenciával
(Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell
megfelelnie);
- nem rendelkezik a tárgyi munka elvégzéséhez szükséges alábbi műszaki és
technikai felszereltséggel:
kotrógép (árokásó gép), aszfaltvágó gép, legalább 1-1 db
(Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell
megfelelnie);
- nem rendelkezik legalább 1 fő, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező „A” minősítésű felelős műszaki vezetővel
(Ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételnek 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?
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
x
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó Ft)

45

Teljesítési határidő (nap)

25

Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
15
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:
2009/06/11
(év/hó/nap ) Időpont:
9.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
96.000

Pénznem:
HUF
A fizetés feltételei és módja:
készpénzfizetés a helyszínen (Páty Község Önkormányzata; 2071 Páty,
Kossuth u. 83.), illetve átutalással Páty Község Önkormányzatának OTP
Bank Rt. Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága fiókjánál vezetett
11742001-15390235 számú számlájára. Pénztári nyitva tartás: hétfőn 13.00-16.00
óráig, szerdán 7.30-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig, az ajánlattétel napján
8.00-9.00 óráig.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:
2009/06/11
(év/hó/nap) Időpont:
9.00 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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:
2009/06/11
(év/hó/nap) Időpont:
9.00 óra
Helyszín :
Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal; Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak 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?
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:
2009. június 25. 9.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. július 3. 9.00 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)
A tárgyalás tervezett időpontja: 2009. június 23. 9.00 óra.

A tárgyalás helyszíne: Páty Község Önkormányzata, 2071 Páty, Kossuth u. 83.,
Tanácsterem.
Ajánlatkérő egyfordulós tárgyalás tartását tervezi, melyen minden - a szerződés
teljesítésére alkalmas - ajánlattevővel együttesen tárgyal a beszerzés műszaki
és szerződéses feltételeiről. A tárgyalás során az ajánlattevők - a Kbt. 127.§ (2)
bekezdésének rendelkezéseit figyelembe véve - szabadon módosíthatják az
ajánlataikat.
A tárgyalás lezárását követően minden ajánlattevőnek lehetősége van benyújtani az
értékelési szempontok tekintetében módosított – végső – ajánlatát. Az ajánlatokat
sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtani, melyek bontásra és jegyzőkönyvezésre
kerülnek. Minden tárgyalás végeztével Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amely
tartalmazza az érvényes ajánlatokban megajánlott, minden értékelési szempont
szerinti tartalmat. A jegyzőkönyvet Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek átadja, illetve
megküldi.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, újabb
tárgyalási forduló(ka)t tartson.
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)
Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása, mely
másra nem ruházható át.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés (bruttó 96.000 Ft,
nettó 80.000 Ft + ÁFA) igazolását követően, munkanapokon 9.00-12.00 óráig, az
ajánlattétel napján 8.00-9.00 óráig az ajánlattételi dokumentáció átvehető az alábbi
címen:
Páty Község Önkormányzata (2071 Páty, Kossuth u. 83.); Pénzügyi Iroda.
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2009. június 11. 9.00 óra.
A dokumentációt Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
kérésre megküldi, amennyiben a dokumentáció vételára bizonyítottan kiegyenlítésre
került.
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:
A minimális pontszám 1, a maximális 100 pont.
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 adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb
és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális
pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint. A
legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre.
Az így kapott pontok lesznek a súlyszámokkal megszorozva összegezve.
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 hiánypótlás lehetőségét valamennyi ajánlattevőnek azonos
feltételekkel biztosítja.
2. Ajánlatkérő az Ajánlattevők részéről felmerülő kérdések tisztázására kiegészítő
tájékoztatást nyújt helyszíni bejárás keretében.
A helyszíni konzultáció időpontja: 2009. május 25. 9.00 óra.
Helyszíne: 2071 Páty, Kossuth u. 83., Polgármesteri Hivatal Tanácsterem.
A helyszíni bejárás konzultációs jellegű, az ott elhangzottakról jegyzőkönyv készül.
A konzultációról készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő a dokumentációt megvásárló
Ajánlattevők részére megküldi a konzultációt követő 5 napon belül. Ugyanezen
időponttól kezdődően a jegyzőkönyv munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodáján megtekinthető.
3. Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve,
folyamatos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt
borítékban/dobozban, magyar nyelven, 2 papírpéldányban (1 eredeti, 1 másolat),
kötve vagy fűzve kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a
„másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A
borítékon/dobozon a „Szennyvíz csatorna átépítése” megjelölést kell feltüntetni.
4. Az ajánlat – oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő – első oldalaként
ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat:
ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, az ajánlati árat, a teljesítési
határidőt (napban megadva), valamint a késedelmi kötbér mértékét (Ft/napban
megadva).
5. Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai és (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatát;
- ajánlattevőnek a Kbt. 72.§-ra vonatkozó nyilatkozatát;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot;
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot;
- ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi
cégkivonatának másolati példányát;
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának
másolatát.
Amennyiben a céggel kapcsolatban el nem bírált változásbejegyzés van
folyamatban, gazdasági társaságok cégirat módosításával kapcsolatban kizárólag
a minősített elektronikus aláírással ellátott, elektronikus alapú dokumentumok
(változásbejegyzési kérelem és tértivevény) alkalmasak hitelt érdemlően igazolni a
változásbejegyzéssel kapcsolatos intézkedéseket. Az ajánlat eredeti példányához
csatolni kell az elektronikus alapú dokumentumokat tartalmazó nem újraírható
CD/DVD lemezt. E mellékleteket közös ajánlattétel esetén minden tagra, továbbá a
10% feletti alvállalkozókra is be kell nyújtani.
6. Ajánlatkérő az elektronikus feladásra tekintettel állapította meg a hirdetményben
szereplő határidőket.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:
2009/05/14
(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):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

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) ----------------------

