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Ajánlattételi felhívás
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1.) Ajánlatkérő
Páty Község Önkormányzata
Cím: 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83
Telefon: 06 23 555 532
Telefax: 06 23 344 5 4 t >
E-mail: jegyzo@paty.hu

12 ÁPR 2 4

!

intéző:

VJLJ

2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító: Varga Tímea
neve: Syntron Kft.
címe: 1036 Budapest, Bécsi út 67.
Telefon: 06 1 453 2889
Fax: 06 1 453 2890
E-mail: syntron@syntron.hu
3.) A közbeszerzés tárgya: Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
rekonstrukciója
4.) A közbeszerzés mennyisége:
Bocskai u. 9 hrsz 887/2. Általános Iskola bővítés
Meglévő, beépített terület: 1437 m2
Új beépítettség terület: 1921,3 m2
Épület építészeti kialakítása: földszinten 3 db tanterem és folyosó, I. emeleten 3 db tanterem
kialakítása, kapcsolódó folyosórészekkel, vizesblokkokkkal a kiadott kiviteli terv alapján.
Tartalékkeret: nettó ajánlati ár 5 %-a
A pontos mennyiség a műszaki dokumentációban kiadott költségvetési kiírásban részletezett
mennyiségek szerint.
A vételi jog, opció meghatározása:nincs opció.
5.) A szerződés meghatározása: a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási
szerződés.
6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje;
Végteljesítés tervezett határideje: 2012. augusztus 15. (előteljesítés megengedett)
7.) A teljesítés helye:
2071 Páty, Bocskai u. 9., Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei illetőleg jogszabályokra való hivatkozás:
Egy rész számla, és egy végszámla bocsátható ki a számlakibocsátás ütemezés szerint.
A végszámla benyújtásának feltétele: eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolások alapján kiállított számlákat a Megrendelő a Kbt. 130. §
(3)-(6) bekezdései szerint átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A
§., a 4/2011. (I. 28.) Korm rendelet, a 2011, évi CVÍII. tv. és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
szabályaira.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára 30 % előleg igénylési lehetőséget (Kbt. 131. § (1) bekezdés
szerint.
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9.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai, módszere
Összességében legelőnyösebb ajánlat a nyertes, az alábbiakban megadott részszempontok szerint
Szempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó HÜF)

80

2. Jótállási idő (hónapokban). 20
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemeire maximális 100 pontot, a többi
ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a
legjobb ajánlathoz történő egyenes (2 bírálati szempont), ifi. fordított arányosítással (1. bírálati
szempont). (KT 2/2004. sz módosított ajánlása szerint).
10.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási mód:
Ajánlattevőnek
igazolható:

a

szerződés

teljesítéséhez

szükséges

pénzügyi

és

gazdasági

alkalmassága

P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi felhívás megküldését követően kiállított
nyilatkozatával (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
— Mióta vezeti a bankszámláját,
— Volt-e a bankszámláján 30 napot meghaladó sorban állás az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző 1 éven belül.
(Az adott időszakban lezárt bankszámlákra vonatkozóan is igazolni kell, hogy volt-e a bankszámláján
sorban állás az ajánlattételi feihivás feladását megelőző 1 éven belül, a fennállásának időszaka alatt.)
(a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 14.§(1)a) pont).
A pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)-(5)(6) szerint is megfelelhet.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
P1. Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elö.
11.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási mód:
Ajánlattevőnek
igazolható;

a

szerződés teljesítéséhez szükséges

műszaki,

illetve szakmai

alkalmassága

M1: Az ajánlattételi felhívás megküldései megelőző 5 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti
(alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott: épület építésre, és/vagyátalakításra, és/vagy
bővítésre és/vagy kivitelezésre vonatkozó) referenciáinak ismertetése, valamint a 310/2011. (XII. 23.)
Korm.rend 16. § (5) bekezdés szerint kiállított nyilatkozat, amely tartalmazza a referenciamunka
tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét, a beruházás értékét, nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (310/2011. (XII. 23.)
Korm.rend. 15.§ (2) a) pont)
M2: szakember ismertetése, és az előírt végzettség, képzettség igazolására az ajánlattevő csatolja a
szakember által aláírt, a műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott
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szakmai gyakorlatának ismertetését is tartalmazó szakmai önéletrajzát, illetve a végzettséget igazoló
okiratot másolatban. (A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az M2 alkalmassági
minimumfeltételnek való megfelelés.) (310/2011. {XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (2) c) pont)
A Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)(5)-(6) szerint is megfelelhet. A felelős műszaki vezető szakmai gyakorlata az Étv. 38/A § (3) bek.
szerint értendő.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
M1 Ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben nem rendelkezik, eredményes műszaki
átadás- átvétellel lezárult, legalább összesen 2 db épület építésre, és/vagy átalakításra, ós/vagy
bővítésre é$/vagy kivitelezésre vonatkozó építési beruházási referenciával, melyből legalább az egyik
oktatási vagy nevelési vagy szociális intézmény, melyeknek beruházási értéke egyenként min. nettó 60 M
HUF.
M2 Ha nem rendelkezik:
- legalább 1 fö okleveles építészmérnöki, vagy építészmérnöki, vagy okleveles építőmérnöki, vagy
építőmérnöki vagy üzemmérnök végzettségű, minimum 3 éves felelős műszaki vezetőként végzett
szakmai gyakorlattal, továbbá nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben (244/2006.
(XII.5.) Korm. rendelet).
12.) Ajánlatok bírálata, hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Az ajánlatok bírálatára a Kbt. 98. § rendelkezései, a hiánypótlásra a Kbt. 67. § rendelkezései
vonatkoznak.
13.) Ajánlattételi határidő: 2012. május 10.11:00 óra
14.) Az ajánlat benyújtásának címe: 1036 Budapest, Bécsi út 67.
15.) Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven ajánlattevő nem nyújthatja be ajánlatát
16.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 1036 Budapest, Bécsi út 67.
Ideje: 2012. május 10 11:00 óra
Az ajánlat felbontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor.
17.) Tárgyalásos eljárás indoklása: Ajánlatkérő a Kbt 122, § (7) bek. szerinti eljárást folytat le. Az
eljárás a Kbt. 121 .§ (1) bekezdés b) pontja szerint kerül lefolytatásra.
18.) A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai időpontja:
Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlatok áttekintését követően az ajánlattevőkkel tárgyalást folytat.
Az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Ajánlattevők a tárgyaláson ajánlatukat módosíthatják.
A tárgyalás megkezdésekor, I. tárgyalási fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel ismerteti az
ajánlatukkal kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait, tárgyal a műszaki tartalomról, és a
szerződéses feltételekről, a tárgyalást követően tájékoztatást ad a szerződéses feltételek és műszaki
tartalom véglegesítéséről, és ajánlattevők megteszik első ajánlati módosításukat. Ezután szünetet
rendel el Ajánlatkérő
li tárgyalási fordulóban ajánlattevők megteszik végleges ajánlatukat oly módon, hogy a helyszínen
módosítják, és véglegesítik a költségvetési főösszesítőt, és árazott költségvetést is. A szükséges
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költségvetéseket Ajánlatkérő papír alapon rendelkezésre bocsátja, de lehetőség van ajánlattevőnek a
helyszínen saját technikai eszközt igénybe venni a végleges árazott költségvetés kitöltéséhez, illetve
nyomtatásához.
A tárgyalás két fordulós, azaz az ajánlattevők két alkalommal tehetnek ajánlatot.
Ajánlatkérő a tárgyalás lefolytatása során a Kbt. 97. § figyelembevételével folytatja le a tárgyalást.
A tárgyalás tervezett ideje, helye:
I. tárgyalási forduló: 2012.május 18, 9.30-10.30
II. tárgyalási forduló: 2012. május 18.11.00-12.00
Páty Község Önkormányzat, 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83
19.) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldésének napját követő
tizenegyedik nap.
20.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. április 20.
21.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges.
Alternatív (több változatú) ajánlat: nem tehető.
22.) Kbt. 122. § (9) bekezdésének alkalmazása: Ajánlatkérő nem alkalmazza
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti eljárást folytat le. A Kbt. 122, § (8) bekezdés alapján
olyan gazdasági szereplőknek küldi meg ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerződés
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni
tudják. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §
(4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó,)
23.) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja, és Kbt. 57. § (1) bekezdésének d)
pontja szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56,§ (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1)
bek. kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
kormányrendelet szerint meghatározottak szerint kell dokumentumokat benyújtania.
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők) az ajánlattételi felhívásban csak nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés k) pontja, és
(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés k) pontja, (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá,
Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) az ajánlatban:
a) saját nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d)
pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá esö alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §. (1) bekezdésének d) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolja- a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát
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is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik Kbt. 57, §. (1) bekezdésének d) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
(a 310/2011. (XII. 23.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról kormányrendelet 10. pontja
szerint)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
24.) A dokumentáció beszerzésének feltételei:
Ajánlattételi dokumentáció ára: 20 000 Ft + Áfa
A fizetés feltételei és módja: Banki átutalással a Syntron Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett 1070024426179401-51100005 számú számlájára, vagy készpénzben befizetve, személyes átvétellel, vagy
megküldésre kerül a Kbt. 50. § (3) pontja alapján. Időpont; munkanapokon 10:00-14:00 óráig.
Ajánlattételi határidő napján; 9:00-11:00 óráig.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
25.) Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a
formai követelményeknek megfelelően keil ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlattevőknek a ajánlatának elkészítésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze keíl fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a ajánlattevő részéről
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a
matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Minden oldalt
számozni kell.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot 3 papír alapú példányban (1 eredeti papír alapú, 2 az eredetivel azonos tartalmú
papír alapú másolat) + 1 db pdf formátumú elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón kell
beadni, az eredeti papír alapú ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
e) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosuit(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)töl írásos felhatalmazást kaptak.
f) A ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
A csomagoláson fel kell tüntetni a tárgyat: „Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola rekonstrukciója". Csak az eredeti megjelölésű ajánlaton kell a jelen
dokumentációban előírt eredeti dokumentumokat, eredeti vagy hitelesített példányban mellékelni.
Az ajánlatot tartalmazó zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét,
székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti
egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét.
A ajánlattevő az ajánlatban, valamint a Kbt. 69-70, § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a
következő elemeket:
- nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
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amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló
- a Kbt. 80.. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
- Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik, A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem
minősül üzleti titoknak.
Ahol Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű
másolatban is benyújtható Kbt. 36. § (3) bek szerint, kivéve az ajánlattételi szakaszban az ajánlati
bankgarancia, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezményt, melyeket eredetiben, vagy
hiteles másolatban kéri ajánlatkérő
Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható.
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a
küldemény tényleges kézbesítése minősül, A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a
helyszínen írásban visszaigazolja.
Az ajánlattételi határidőt kővetően érkezett ajánlatot - annak eredeti példánya irattározásával Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése szerint jár el,
26.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak.
27.) Egyéb információk:
1.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 122. § (5) bekezdésben
foglaltak alapján kaphat.
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
(Kbt. 60. § (3) bek)
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 40. § (1) szerinti nyilatkozatokat valamint a Kbt. 54. § (1)
bekezdés, és Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
4.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a projekttársaság létrehozását, de
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell
vállalniuk a szerződés teljesítéséért a Kbt, 25. § szabályai szerint. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy
képviselőként melyik ajánlattevő jár el, és az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a
megállapodást csatolni kell.
5.) Ajánlatkérő a beruházás finanszírozásához szükséges fedezettel önerőből rendelkezik,
6.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: napi 50 000 HUF, maximum a nettó szerződéses érték 20 %-a.
Teljesítési biztosíték:
-

nettó ajánlati ár 5 %-a a szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely teljesíthető a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
A teljesítési biztosítékot az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a feltárt
esetleges hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiállítását követő 10 napon belül szolgáltatja
vissza az ajánlatkérő, kivéve.
Jótállási biztosíték: a teljesítési biztosíték 50 %-a, a jótállási idő végéig fennállóan, amely teljesíthető a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
Jótállási idö: ajánlat szerint (min 12 hónap), melyből az értékelésnél legfeljebb 60 hónap vehető
figyelembe.
A teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja: Kbt. 126. § (4) bek. szerint.
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306/2011. (XII, 23.) Korm. rendelet szerint 11. pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél az
alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százaiékát elérő
biztosítékot köthet ki.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni melynek értéke min. 50 M Ft/év, és 10 M Ft/káresemény értékű
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megfelelő összegre, illetve a jelen kivitelezésre
vonatkozóan. (306/2011 .(XII.23.) Korm. rendelet 6. pont - 9.§ -)
Ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban csatolt vállalkozási szerződéstervezetet, ajánlati
paraméterekkel kitöltve, az ajánlatához csatolnia kell, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 126 § (5)
bekezdésre vonatkozóan.
7.) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevők), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt.
55. § (5) szerinti szervezet, ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult vezetőjének, vezetőinek másolat
aláírási címpéldányát.
8) Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja (Kbt. 36. § (3) bek).
9) Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
10.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához: számlakibocsátás ütemezését az ajánlati dokumentációban
rendelkezésre bocsátott minta szerint.
11.) Az igazolások a Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint másolatban is benyújthatók.
12.) Ajánlati kötöttség: a tárgyalások befejezésététől számított 60 nap. (Kbt. 96. § (4) bek.)
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