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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

A Közbeszerzések Tanácsa
(Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás

X

Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma
Azonosító kód

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Postai cím:
Széchenyi u. 57.
Város/Község:
Biharkeresztes

Postai
Ország:
irányítószám: Magyarország
4110
Telefon: 54/430-002/112

Kapcsolattartási pont(ok):
Dr. Nagy Csaba aljegyző
Címzett:
Barabás Ferenc polgármester
E-mail:
Fax: 54/541-052
captatio@t-email.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő,
mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő,
mellékletet

említett kapcsolattartási
kérjük töltse ki az A.II
említett kapcsolattartási
kérjük töltse ki az A.III

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

X

Közszolgáltató
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
Védelem

Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció
Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást?
igen
nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása oktatási és szociális intézmény számára
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás X

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

Szolgáltatási kategória 17

Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Biharkeresztes
NUTS-kód: HU321

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés, melynek keretében a nyertes ajánlattevő biztosítja az ajánlatkérő
fenntartásában működő Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, illetve az Egyesített Szociális Intézmények részére jelen felhívás II.2.1)
pontjában meghatározott iskolai és szociális étkeztetést.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

55.32.10.00-6

További
tárgy(ak)

55.32.20.00-3
55.52.40.00-9

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
nem X
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem X
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
Havonta 7000 adag iskolai tízórai, illetve 5800 adag ebéd elkészítése a Bocskai István
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére.
Havonta 2200 adag ebéd elkészítése az Egyesített Szociális Intézmények részére, az adagok
elszállításáról az ajánlatkérő, illetve a fenti intézmény gondoskodik.
Az ajánlatkérő a fenti mennyiségektől +10%-kal eltérhet.
Mind a tízórait, mind pedig az ebédet a nyertes ajánlattevő a saját (bérelt, üzemeltetett, stb.)
konyhájában köteles elkészíteni. Az ajánlatkérő, illetve a fent megjelölt oktatási intézmény
gondoskodik a tízórai elszállításáról, az ebéd esetében a nyertes ajánlattevő köteles
gondoskodni arról, hogy a diákok az ebédet étkezőben (étteremben) fogyasszák el. [A Bocskai
István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önálló menzával, éttermi,
ebédlői résszel nem rendelkezik.] Az étkeztetéshez szükséges nyersanyagok beszerzése
szintén a nyertes ajánlattevő feladata.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem X
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban:
befejezés 2011/12/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ:
INFORMÁCIÓK

JOGI,

GAZDASÁGI,

(a szerződés megkötésétől számítva)

PÉNZÜGYI

ÉS

TECHNIKAI

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő havonta nyújthat be számlát, melyet
az ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően 30 napos fizetési határidővel banki
átutalás útján egyenlíti ki részére.
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)

igen X
nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
9/1985. (X. 23.) EüM-BkM rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi
szabályokról;
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről;
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek
előállításának feltételeiről
68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalomba-hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
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 (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem
alvállalkozó, sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Nem lehet az eljárásban ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem
pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban,
illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró feltételek fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, illetőleg az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt.
249. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá.
Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdésére tekintettel köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítése során ne von be olyan, a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)d) pontja, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alatt áll.
[A nyilatkozato(ka)t eredetiben illetve hiteles másolati formában kell benyújtani.]
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmasságot kizáró feltétel:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a – az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
a közbeszerzés értékének 10%-át
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
meghaladó mértékben igénybe venni
tekintetében az alábbi adatokat és tényeket
kívánt alvállalkozó bármely bankszáláján
kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását

− valamennyi számlavezető pénzintézet által

kiállított, az ajánlattételi határidőt
legfeljebb 45 nappal megelőzően kelt –
nyilatkozat valamennyi ott vezetett
pénzforgalmi számla vonatkozásában az
alábbi tartalommal:
− a
bankszámla/bankszámlák
pénzforgalmi jelzőszáma(i),
− a bankszámla-vezetés kezdőidőpontja,
− számlán
a nyilatkozat kiállítását –
megelőző 12 hónapon belül sorban állás
előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és
időtartama;
[Eredetiben vagy hiteles másolatban
benyújtva.]

– az utolsó három lezárt üzleti évre
vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolójának egyszerű
másolata, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja;
– eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott,
cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy
az ajánlattételi határidőt megelőző három
éven belül kibocsátott jogerős fizetési
meghagyás vagy a letelepedése szerinti
ország
jogrendszerében
követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi
eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása
nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás
alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
azonban ki nem egyenlített tartozását
rendezte.

megelőző 12 hónapon belül 60 napot
meghaladó sorban állás fordult elő;
ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó
három lezárt üzleti év mindegyikében az
üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
negatív volt;
ha az ajánlattevő (konzorciumi tag),
illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó az ajánlattételi
határidőt
megelőző
három évben
kibocsátott jogerős fizetési meghagyás
vagy a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében
követelés
érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi
eljárás alapján ki nem egyenlített
tartozással bír, vagy végrehajtási eljárás
hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő
végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített
tartozással bír.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmasságot kizáró feltétel,
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a – ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) az
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
ajánlattételi határidőt megelőző három
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
évből nem tud bemutatni legalább 1 (egy)
tekintetében az alábbi adatokat és tényeket
db, oktatási vagy szociális intézmény
kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
részére végzett, legalább negyedéves
időtartamú
közétkeztetési
− az ajánlattételi határidőt megelőző három
szolgáltatásnyújtásra
vonatkozó
évben oktatási vagy szociális intézmény
referenciát;
részére végzett, legalább negyedéves
– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
időtartamú
közétkeztetési
mértékben
igénybe
venni
kívánt
szolgáltatásnyújtásra
vonatkozó
alvállalkozó közül egyik sem tud bemutatni
referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1)
legalább 1 db HACCP minősítéssel
bekezdés szerinti formában. Az eredeti
rendelkező konyhát;
vagy
hiteles
másolati
példányban
benyújtott
referenciának – ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
(referencialevélnek, vagy -igazolásnak),
mértékben
igénybe
venni
kívánt
illetőleg a referencialistának minimálisan
alvállalkozó közül egyik sem tud bemutatni
az alábbiakat kell tartalmaznia:
legalább 1 db, Biharkeresztesen a Bocskai
− a
szerződést
kötő
másik
fél
István Általános Iskola és Egységes
megnevezése, címe (székhelye),
Pedagógiai Szakszolgálattól maximum 200
− a közétkeztetési szolgáltatás igénybe
m-re található és minimum 100 fő
vevő oktatási vagy szociális intézmény
befogadására alkalmas éttermet (étkezőt),
megnevezése,
illetőleg amennyiben a diákok étkeztetését
− a
szerződés
tárgyának
rövid
csak Biharkeresztes közigazgatási határán
ismertetése,
belül tudja megoldani, az ajánlattevő
− jelenleg is hatályos szerződés esetében
(konzorciumi tag) és a közbeszerzés
szerződéskötés időpontja (év, hónap) és
értékének 10%-át meghaladó mértékben
a szerződés időtartama (hónap), a már
igénybe venni kívánt alvállalkozó közül
teljesített
szerződés
esetében
a
egyik sem tud bemutatni legalább 1 db,
szerződéskötés
és
a
szerződés
közigazgatási határán belül található és
teljesítésének időpontja (év, hónap),
minimum 100 fő befogadására alkalmas
− az ellenszolgáltatás nettó összege vagy
éttermet (étkezőt) és legalább 1 db
a korábbi szolgáltatás mennyiségére
működő, gyermekszállításra alkalmas
utaló más adat megjelölése;
(hárompontos biztonsági övvel felszerelt
[Csak az ajánlattevőnek kell csatolnia.]
ülésekkel
rendelkező)
legalább
30
− a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló
férőhelyes buszt, mely a szerződés
eszközök ismertetése körében
teljesítésekor a rendelkezésre fog állni.
− csatolni kell a HACCP minősítéssel
rendelkező konyha bemutatását,
melyhez mellékelni kell a HACCP
minősítést igazoló okirat egyszerű
másolatát,
− csatolni kell Biharkeresztesen a
Bocskai István Általános Iskola és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálattól maximum 200 m-re
található és minimum 100 fő
befogadására alkalmas éttermének,
étkezőjének
tulajdoni
lapját.
Amennyiben a diákok étkeztetését
nem tudja megoldani az ajánlattevő
fenti területen belül, be kell mutatni
Biharkeresztes közigazgatási határán
belül található és minimum 100 fő
befogadására alkalmas étteremnek,

étkezőnek a tulajdoni lapját, és
működő,
gyermekszállításra
alkalmas (hárompontos biztonsági
övvel
felszerelt
ülésekkel
rendelkező) legalább 30 férőhelyes
buszának
a
bemutatását.
Amennyiben a tulajdoni lap szerint
nem az ajánlattevő (konzorciumi
tag), illetőleg a közbeszerzés
értékének
10%-át
meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó a tulajdonosa az
étteremnek (étkezőnek), csatolni kell
az ingatlan használatára jogosító,
hatályos
szerződés
másolati
példányát.
Emellett
cégszerűen
nyilatkozni kell az étterem (étkező)
befogadóképességéről
is.
Amennyiben
az
ajánlattevő
(konzorciumi tag), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó a diákok
étkeztetését nem tudja megoldani a
Bocskai István Általános Iskola és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálattól maximum 200 m-en
belül, a busz bemutatása mellett
csatolni kell annak rendelkezésre
bocsátását igazoló szerződés (pl.
adásvételi, lízing, bérleti, stb.)
másolati
példányát.
A
busz
bemutatását
oly
módon
kell
elvégezni, hogy abból derüljön ki az
alkalmassági
feltételnek
való
megfelelés.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
igen
nem X
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott
igen X
nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen
nem X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos

X

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
igen
nem X
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
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 9:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen X
nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000.- Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: dokumentáció ellenértékének megfizetése történhet

átutalással ajánlatkérő Raiffeisen Bank Nyrt-nél vezetett 12052705-00225521-00100002
számú bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét
[„Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása oktatási és szociális intézmény számára”] fel
kell tüntetni.) Az átutalt tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt
megküldi a díjat átutaló címére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 9:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 9:00 óra
Helyszín: ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címén az emeleti
tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 250. § (3) bekezdés f)
pontjára tekintettel a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen X
nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2011 ősze.
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem X
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A végleges ajánlattételi határidőt követő 5. munkanapon 10:00 órakor. Helye
megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 8. napon 10:00 órakor. Amennyiben az nem munkanap,

akkor az azt követő első munkanapon 10:00 órakor.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő külön-külön tárgyal valamennyi ajánlattevővel. Ajánlatkérő egy, szükség
esetén több tárgyalási fordulót tervez, melyen a felek tisztázzák a szolgáltatási és a
szerződéses feltételeket. Egy-egy tárgyalás időtartama ajánlattevőnként nem haladja meg
a 90 percet.
A tárgyalások megkezdésekor az ajánlattevők képviselői kötelesek igazolni
nyilatkozattételi jogosultságukat (pl. meghatalmazás, illetve cégjegyzésre jogosult
személy esetében aláírási címpéldány másolata, ha az nem szerepelt az ajánlatban).
Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalások során meghatározott
végső ajánlat megtételére kéri az ajánlattevőket. A végső ajánlat megtétele után ajánlati
kötöttség áll be. Az ajánlati kötöttség 30 (harminc) nap. A végleges ajánlattétel során az
ajánlattevő újabb feltételeket, kiegészítéseket már nem szerepeltethet a
szerződéstervezetében, tartalmának meg kell egyeznie a tárgyalásokon kialakított
változattal.
A tárgyalásokról a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyv készül.
A végleges ajánlattétel időpontját és helyét ajánlatkérő az utolsó tárgyalási fordulót
követően határozza meg, melyről minden ajánlattevőt egyidejűleg levélben értesíti.
Ajánlatkérő a végső ajánlatokat is nyilvánosan bontja fel, s ismerteti az alábbi adatokat:
az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, továbbá azokat a
számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati részszempontok alapján értékelésre
kerülnek.
Az első tárgyalás időpontja: 2009. július 2. 9:00 órától. Az első tárgyalás sorrendjét az
ajánlatok benyújtásának sorrendje határozza meg, azaz a legkorábban beérkezett ajánlat
beadójával 9:00 órakor kezdi meg a tárgyalást. A többi ajánlattevővel a fenti sorrend
betartásával kétóránként tárgyal.
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 dokumentáció átvehető ajánlatkérő jelen felhívás I.1)
pontjában meghatározott címén az aljegyzői irodában), munkanapokon 9:00-13:30 óra
között (ajánlattételi határidő napján: 8:00-9:00 óra között). Egy ajánlattevő kizárólag egy
dokumentáció átvételére jogosult. Az átvételkor az dokumentáció árának átutalását
igazoló dokumentumot be kell mutatni.
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 X
nem
V.7) Egyéb információk:
V.7.1) Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet
benyújtani ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címén az aljegyzői
irodában.
V.7.2) Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles az ajánlatot, illetőleg
annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ei)
aláírási címpéldányát kell az ajánlathoz csatolni. (Ajánlatkérő a fenti dokumentum(ok)
egyszerű másolatát is elfogadja.) [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges
nyilatkozatokat az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a
cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell.]
V.7.3) Ajánlatkérő jelen eljárásban teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget, mely
alól kivételt képez a felolvasólap. A felolvasólap tekintetében is lehetőség van a formai
hiányosságok (pl. aláírás, szignó, oldalszám) és a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat pótlására.
V.7.4) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
a)-c) pontjai tekintetében is. A nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati formában
kell benyújtani. [A Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében nemleges
nyilatkozat(ok) is csatolandó(k).]
V.7.5) Ajánlatkérő jelen felhívás IV.2.1) pontja kiegészítéseként közli, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alatt 1 db tízórai és 1 db ebéd árának összegét
érti.
V.7.6) Ahol jelen felhívásban, illetve a dokumentációban ajánlatkérő „hiteles másolat”ot említ, az alatt az ajánlatkérő a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény szerinti
hitelesített másolatot érti.
V.7.7) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség
az ajánlattevőt terheli.
V.7.8) Jelen ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozottak
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a
dokumentáció előírásai az irányadóak.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
/ / (év/hó/nap)

