
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
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nyírkarász Község Önkormányzata
Postai cím: Fő út 21.
Város/Község: Nyírkarász
Postai irányítószám: 4544
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Félegyházi Gábor polgármester
Telefon: 45/495-001
E-mail: nykarasz@hu.inter.net
Fax: 45/595-100
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos 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
xÁltalános 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
Belterületi közparkok felújítása, rehabilitációja
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



Nyírkarász
Fő út, 476/1 hrsz,
Rákóczi út 476/2 hrsz,
Kossuth Lajos út 586 hrsz,Madai út 303 hrsz.
NUTS-kód HU323
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
Belterületi közparkok felújítása, rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
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)
Térkövezés 4000m2 (+15%)., gyepesítés 2180 m2 (+15%), növények ültetése
1100 db(+15%), parkberendezések és fényforrások elhelyezése.Részleteket és az
árazatlan költségvetést a dokumentáció tartalmazza.
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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/04/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/09/30 (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 100.000.- Ft/nap;meghiúsulási kötbér 6%,garanciális biztosíték
2%-vagy kedvezőbb az ajánlattevő ajánlata szerint-, alapjuk a nettó vállalkozói
díj. Jótállás a törvényi minimumon felül az ajánlattevő vállalása szerint. További
részletek a dokumentációban.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.Egy részszámla kiállítására van lehetőség
2010.06.30. napján, max. a vállalási ár 50%-áról.
Fizetés a Kbt. 305. § (3) szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény. De a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk, és meg kell jelölni az eljárásra teljes körűen feljogosított képviselőjüket,
valamint a konzorciumi megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
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, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) és 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a) - d) pontjaiban foglalt kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés
hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül
a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerint kell igazolni, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó csatolja:
1. valamennyi számlavezető pénzintézetnél vezetett valamennyi folyószámlájára
vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 15 napnál nem régebbi
igazolását az alábbi tartalommal:
számlavezető pénzintézet, számlaszám megjelölése,
mióta vezeti a számlát,
volt-e 2007. január 01. napját követően 30 napot meghaladó sorban állás a
számlán,
a számlával szemben jelenleg van-e inkasszó.
Ajánlattevő csatolja:
2. a 2007., 2008., 2009. évek teljes fogalmáról és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyának forgalmáról (településközpont rehabilitáció és/vagy
parképítés és/vagy parkfelújítás) szóló nyilatkozatát.
Közös ajánlattétel esetén a 69.§ (5) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
1. a számlavezető pénzintézet(ek)től származó nyilatkozat szerint számláján 2007.
január 01. napját követően 30 napot meghaladó sorban állás mutatkozott, vagy a
számla ellen jelenleg inkasszó van folyamatban.
Önálló megfelelés.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
2.a vizsgált években a teljes nettó árbevétele nem érte el évenként a nettó 50 millió
forintot, és ezen belül a településközpont rehabilitációból és/vagy parképítésből
és/vagy parkfelújításból származó árbevétele 2009-ben nem érte el a nettó ajánlati
árat.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1.Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a vezető tisztségviselőjének, valamint a
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőjének a saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát, a végzettséget, a gyakorlati időt igazoló okiratot, és a felelős műszaki
vezetői névjegyzékben történő felvételről szóló határozat másolatát.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát:
2. a 2006- 2009. évek legjelentősebb építési beruházásairól. Igazolása a Kbt. 68. §
(2) szerint olyan tartalommal, hogy az alkalmas legyen a minimumkövetelmények 2.
pontjában meghatározott feltételek igazolására.
3. a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatairól képzettség szerinti
bontásban
4. a teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépekről (darabszám, műszaki
paraméter megjelölésével)
Közös ajánlattétel esetén a 69.§ (5) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha nem rendelkeznek együttesen
min. középfokú végzettséggel rendelkező ügyvezetővel (egyéni vállalkozó esetén
saját magára vonatkozik) és min.1 fő, legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező,
mélyépítés szakirányú felelős műszaki vezetővel.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
2. a 2006- 2009. évek alatt
a) összesen legalább 3 db településközpont kialakítási és/vagy parképítés és/vagy
parkfelújítás munkával, melyből az egyik nettó vállalási ára elérte a nettó ajánlati ár
50%-át.
b)2009-ben legalább 1 db olyan településközpont kialakítási és/vagy parképítés
és/vagy parkfelújítás munkával, aminek nettó vállalási ára elérte a nettó ajánlati árat,
és amely munka magában foglalt min. 1500 m2 térkövezést, 1000 m2 gyepesítést,
és amely során min. 1000 db növényt kellett telepíteni, továbbá közvilágítást kellett
kiépíteni.
Feltétel: a műszaki átadás-átvétel lezárta.
3. min.3 fő szakmunkással
4. 1 db univerzális, többfunkciós rakodógéppel,1 db tehergépkocsival és felvonulási
épülettel.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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 x
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 x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Összesített nettó ajánlati ár (HUF) 60
Előírthoz képest hosszabb fizetési
határidő (+nap)

15

Kedvezőbb teljesítés ideje (-nap) 9
Kötelezőn felül vállalt további jótállás
ideje (+hó)

8

Előírtan felül vállalt további garanciális
biztosíték (+%)

8

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: 2010/02/09 (év/hó/nap )
Időpont: 10:30
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 140.000.-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát ajánlatkérő 11600006-00000000-24811646 (Erste Bank
Hungary NyRt.) számú számlájára kell befizetni átutalással vagy készpénzben az
ajánlatkérő házipénztárába.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő



Dátum: 2010/02/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:30
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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/02/09 (év/hó/nap)
Időpont: 10:30
Helyszín : Nyírkarász Község Polgármesteri Hivatala, Nyírkarász, Fő u. 21.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
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?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
EMVA 6.352.01.01 Falufejlesztés - Belterületi közparkok felújítása, rehabilitációja
Nyírkarász községben
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.02.17. 10:50
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.03.09.
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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő rögzíti hogy a dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető
közzé.
A dokumentáció személyesen vagy meghatalmazott útján előzetes bejelentkezés
után vehető át ajánlatkérő címén munkanapokon 9.00-13.00, ajánlattételi
határidő napján 9.00-10.30-ig. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték
megfizetésének igazolása. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését
kéri-kizárólag írásban van erre lehetősége-, az eljárásra a Kbt. 54.§ (4) bekezdése
irányadó.



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:
0-10
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:
A legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát a
dokumentációban meghatározott képlet szerint arányosítással határozza meg
ajánlatkérő. Részletek a dokumentációban.
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.Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát: Kbt. 70. § (2), 71. § (1) és (3) bekezdések
vonatkozásában, továbbá, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-át és a Kbt. 306. § (2) bekezdését tudomásul vette.
2.Ajánlattevő csatolja ajánlatához: értelemszerűen kitöltött és aláírt felolvasólapot,
árazott költségvetést-ezt CD/DVD-n is- és a szerződéstervezetet.
3.Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi cégkivonatát/egyéni vállalkozói igazolványát, és az aláírásra jogosult aláírási
címpéldányát/aláírásmintáját egyszerű másolatban.
4.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (1) (2) bekezdésének
megfelelően biztosítja.
5.Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban részletezett formai
és tartalmi követelményeknek megfelelően kell kidolgozni írásban, 1 eredeti és 2
másolati példányban kell roncsolás nélküli bonthatatlan kötésben, egy csomagban,
zártan az ajánlatkérő címére határidőre benyújtani.Minden példányon fel kell
tüntetni az „eredeti” vagy „másolat” megjelölést. Az ajánlat minden lapját folyamatos
sorszámozással kell ellátni. A csomagoláson szerepeltetni kell: „Az ajánlati határidő
lejártáig felbontani tilos.” A postán feladott ajánlat csak akkor határidőn belül
benyújtott, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postázási
késedelem kockázatát és következményét az ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő az egyes
példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott példányban foglaltakat
veszi figyelembe.
6.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § (4), 71. § (4), és a
162/2004. (V.21.)Korm.rendelet 8/B. § (2) és (3), és az 1997. évi LXXVIII.tv. 39.§
rendelkezéseire.
7.Ajánlatkérő 80.000.-Ft ajánlati biztosítékot ír elő. Teljesítése átutalással az
ajánlatkérő IV.3.3. pontban megjelölt bankszámlájára, vagy az azzal azonos
összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Rendelkezésre
bocsátásának határideje: ajánlattételi határidőig jóváírásra kerüljön. Érvényessége:
ajánlati kötöttség teljes ideje alatt. Igazolásának módja: eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolati példányban.
Hiánypótlás nem terjed ki az ajánlati biztosítékra!



8.Jelen ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlattételi
dokumentáció és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/15 (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 Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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) ----------------------


