AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás

X



Építési koncesszió



Szolgáltatási koncesszió



I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Postai cím: Margit krt. 85
Város/Község: Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 1024
Telefon: +36 -1 -336- 7680

Címzett: Lovász György
E-mail: lovasz.gyorgy@bvh.hu

Fax: +36 -1- 336- 7838

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

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

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg): Állami

kötelezettségek
teljesítése, meddő CH kutak vagyonkezelése

Egészségügy

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vízmegfigyelő kút létesítése
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

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

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

A teljesítés helye

Csokvaomány 030/1 hrsz-ú ingatlan

NUTS-kód

•••••

NUTS-kód

•••••

NUTS-kód

•••••

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

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés alapján vízmegfigyelő kút létesítése

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45.25.51.10-3
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

Fő tárgy

További tárgy(ak)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
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)?

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1 db 312 m mély vízmegfigyelő kút létesítése acél béléscsővel, zárható acél kútsapkával és betongallérral. A létesített kút
üzemeltetési engedélyének beszerzése.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

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: kezdés

•• vagy napokban: 150• (a szerződés megkötésétől számítva)

••••/ ••/••

(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)

Késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A kút létesítésének befejezésekor, a hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételi eljárást követően
nyújtható be a szerződéses összeg 60%-át tartalmazó számla. A felvonulási terület rendezett
visszahagyását követően, a vízjogi üzemeltetési engedély átadásakor nyújtható be a szerződéses
összeg 40%-át tartalmazó számla. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdése szerint:
„Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg - európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés
során - a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként
szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy
állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul
azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja
az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek
számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait,
vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az
ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az
alvállalkozónak];
g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó
számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art.
36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az
ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b)
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont
szerinti határidő negyvenöt nap.
(4) A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a (3)
bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art.
36/A. §-ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja

szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni.
(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, minden
részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést.
(6) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés d)
vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a
99. § (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás,
felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti
ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás
vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti
kötelezettségét nem teljesítette.”
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)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

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:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bek.
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) b) pontja b) pontja szerinti alvállalkozója:
szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia
kell:
P1) ha a teljes árbevétele az előző két évben
P1) a Kbt. 66. § (1) d) pontja alapján az előző két (2008., 2009.) évenként nem érte el legalább a
évi (2008., 2009.) teljes, nettó árbevételéről szóló, nettó 20.000.000 forintot, és ha kútfúrásból
és a jelen közbeszerzés tárgya (kút létesítése) származó árbevétele az előző két évben (2008.,
szerinti, nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
2009.) összesen nem érte el legalább a nettó
20.000.000 forintot.
A
gazdasági
és
pénzügyi
alkalmasság
tekintetében az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1)
bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának
együttesen kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye:

Ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bek.
szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia b) pontja szerinti alvállalkozója ha nem
kell:
rendelkezik
M1) az ajánlattételi határidőt megelőző 2 naptári M1) az elmúlt két év (2008 - 2009) során
év (2008-2009) legjelentősebb szolgáltatásainak összességében legalább 1 db, legalább 300 m
ismertetését (melyben meg kell jelölni legalább mély kút létesítésére vonatkozó referenciával
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a
szerződést kötő másik felet, a kútfúrási munka
tárgyát és mennyiségét A Kbt. 68.§ (1) bekezdése
alkalmazandó.
M2)
Azoknak
a
szakembereknek
a
megnevezésével, képzettségük és szakmai
életrajzuk bemutatásával szakmai önéletrajz
formájában, akiket be kívánnak vonni a
teljesítésbe. A szakmai önéletrajzhoz csatolni kell
a végzettség, képzettség igazolására szolgáló
okirat másolatát is [Kbt. 67. § (2) bekezdés e)
pont].

M2) legalább 1 fő Mélyfúrási Biztonsági
Szabályzatból tett érvényes bányahatósági
vizsgával rendelkező szakemberrel..
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági
feltételeknek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1)
bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának
együttesen kell megfelelniük.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

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

igen

nem

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

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?

igen

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

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

•••••/•••• (KÉ-szám/évszám)

nem

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:

2010/09/30 (év/hó/nap )

Időpont: 10:00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000

nem

Pénznem: HUF

fenti összeghez 25% ÁFA járul. Az átutalást az Ajánlatkérő
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00288011-00000017 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalási megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni: „Dokumentáció, vízmegfigyelő kút 2.”
A fizetés feltételei és módja: A

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:

2010/09/30 (év/hó/nap )

Időpont: 10:00 óra

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

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:

2010/09/30 (év/hó/nap )

Időpont: 10:00 óra

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85.
342. Tárgyaló
Helyszín :

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
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:
Az ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést telefax útján
legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított hatvan napon belül küldeni meg az ajánlattevőknek.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldését követő naptól számított 10. nap
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

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció átvehető személyesen a
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (MAGYARORSZÁG 1024 Budapest,
Margit krt. 85. III. em. 341.) szám alatti címén, munkanapokon 10:00 és 12:00 óra, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között. Az átvételkor a befizetést
igazoló hiteles dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges.
Megküldés kérése esetén a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló eredeti vagy
egyszerű másolati bankbizonylat kérelemmel együtt történt postai megküldését követően a
dokumentáció postai úton kerül eljuttatásra ajánlattevő részére a Kbt. 54. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.

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

nem

V.7) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő részletes feladatismertetést és konzultációs lehetőséget biztosít.
Találkozás: Csokvaomány Polgármesteri Hivatal (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. 2010.

szeptember 23-án 10:00 órakor;
2. Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése vagy a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének
hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró
okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásának elmulasztása esetében a kihirdetett
második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és (4) bekezdés,
továbbá a 71. § (1) bekezdés, továbbá a 72. § vonatkozásában. Ezeket a
nyilatkozatokat az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírni.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírt, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
5. Az ajánlat formája: az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban
szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására
vonatkozó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi teljes jogú meghatalmazásnak az
eredeti példányát is.
7. Az ajánlathoz csatolni kell a Cégbíróság által kiállított vagy az IM
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kiadott, az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példányát.
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az
ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem a
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példányának másolatát.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek
a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell
nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a
feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő
megjelölését.
9. Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező és a részletes szerződési
feltételeket tartalmazó szerződéstervezetet kitöltve, változatlan szövegszerkezetben
és tartalommal, szignálva köteles az ajánlatához csatolni.
10. Jelen felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati dokumentáció és a

Kbt. rendelkezései az irányadók.
11. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe figyelembe véve a Kbt. 4. §. (3/D és E) bekezdését- a pénzügyi és gazdasági, illetőleg a műszaki
és szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságot az ajánlattevőre a
felhívás III.2.2., III.2.3. vonatkozó pontjában előírttal azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 65.
§ (3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetén a rendelkezésre állást a Kbt. 65. § (4)
bekezdése szerint kell igazolni.
12. Amennyiben a jelen ajánlati felhívás illetve az Ajánlati dokumentáció tartalma
között bármiféle eltérés vagy ellentmondás lenne, úgy az ajánlati felhívásban
foglaltakat kell mérvadónak tekinteni.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ bekezdése alapján a hiánypótlást ajánlattevők számára
biztosítja.

V.8) E HIRDETMÉNY MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA:

2010/09/15 (év/hó/nap)

