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: Gosztola Község Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 37.
Város/Község: Gosztola
Postai irányítószám: 8978
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Huzián Lászlóné
Telefon: 92/553-060
E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu
Fax: 92/553-069
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gosztola.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Gosztola Fő utcában építendő gyalogjárda
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

8978 Gosztola Fő utca É-i oldal 49/1 Hrsz Zala megye, Nyugat-dunántúli Régió,
Magyarország
NUTS-kód HU223
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
Vállalkozási szerződés
Gosztola Fő utcában építendő gyalogjárda
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233161-5

További
45233340-4
tárgyak:
45233253-7
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)
Gosztola Fő utca É-i oldalán építendő 579,77 m gyalogjárda, melynek szélessége
1,20 m. A járda tervezett pályaszerkezete 6 cm beton térkő burkolat, 3 cm z0/4
frakciójú zúzottkő ágyazat, 25 cm z0/32 frakciójú zúzottkő alapréteg. További
részletezés az ajánlati dokumentációban.
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 2010/03/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/05/17 (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)
A nettó Vállalkozói díj 0,15 %-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbér, amely
összességében nem lehet több mint a Vállalkozói díj 7 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő egy alkalommal részszámla benyújtására - a beruházás legalább 80
%-os készültségében - lehetőséget bíztosít a beruházási összköltség 40 %-áig.
Végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A
benyújtott számlák kötelező melléklete a teljesítésigazolás és a számlarészletező
kimutatás.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolását és a műszaki ellenőr számlán történő
kollaudálását követően a kiállított részszámlát 15 napon, a végszámlát 30 napon
belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
<i></i>
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:
Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. §
(1), a Kbt. 61.§ (1) d) és Kbt. 61.§ (2) szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt
áll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek az ajánlatban
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a
Kbt. 61.§(1) bekezdése d) pontjának, valamint a 61.§ (2) bekezdésének hatálya alá,
illetőleg jogosult ezt igazolni.
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa a közbeszerzés értékének
10 %-át meg
nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára nézve nem állnak fenn
a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 61. § (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok.
Az eljárásban nyertes Ajánlattevőnek, a 10% feletti mértékben bevonni kívánt
alvállalkozónak,
továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a kizáró
okok hiányát a
Kbt. 63/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a Kbt. 63.§ (2)-(6)
bekezdése szerint, az
eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolniuk.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a Kbt.71. § (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozónak be kell
nyújtania
- Kbt. 66. § (1) b)pontja alapján a számviteli jogszabályok szerint elkészített
2008.évi beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás)egyszerű másolatát
kiegészítő mellékletek nélkül
-a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont alapján a 2007-2008. évek teljes árbevételéről,
valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (út,
kerékpárút járda építési, felújítási munkálatokból származó árbevételéről) szóló
nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Pénzügyi és gazdasági alkalmasságot kizáró tényező: ha az ajánlattevő vagy a
Kbt.71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (10% feletti) alvállalkozó

- mérleg szerinti eredménye 2008. évben negatív volt
- az előző 2 évben (2007., 2008.) összesen nem rendelkezik minimum 25 millió
forint nettó árbevétellel, és ebből a beszerzés tárgyának megfelelő – út, kerékpárút
járda építési, felújítási munkálatok – nettó árbevétele nem éri el összesen a 12 millió
forintot
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján:
1.) az előző 3 év (2006., 2007., 2008.) legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetése, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az alábbi tartalommal:
- a referenciamunka tárgya, rövid bemutatása
- az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
- a teljesítés ideje és helye
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
2.) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója részéről szükséges bemutatni:
a). a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések
adatait (darabszám, műszaki paraméter megjelöléssel).
b). a vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben résztvevő felelős műszaki
vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét
c). a teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve
képzettség szerinti bontásban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, közös ajánlat esetén a
közös ajánlattevőket és a szerződés teljesítésére a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha:
1.) az elmúlt 3 évben (2006., 2007, 2008.) összességében nem rendelkezik
legalább 3 db befejezett, referenciaigazolással igazolt jelen közbeszerzés
tárgyával hasonló tárgyú (út, kerékpárút járda építési, felújítási munkálatok)
referenciamunkával, melyek közül egy referencia legalább a nettó 10 millió forint
értéket eléri.
2.)
a) nem rendelkezik(saját vagy bérelt) legalább 1 db, minimum 70 KW teljesítményű
kotrógéppel valamint legalább 1 db vibrációs padka hengerrel (teljesítménye
minimum 1 tonna) vagy 1 db lap vibrátorral
b) nem rendelkezik 1 fő középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel, valamint a
244/2006. (XII.05.) és a 191/2009. (IX.15.) sz. Kormányrendelet szerinti középfokú
végzettségű legalább 1 fő közlekedési építmények szakterületen (MV-KÉ)
névjegyzékbe felvett felelős műszaki vezetővel
c.) nem rendelkezik legalább 10 fő fizikai állományú dolgozóval, akik közül legalább
1 fő az a) pont alatti gépek kezelésére jogosító képzettséggel rendelkezik
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 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
ajánlati nettó ár Ft

7

jótállási időtartam (hónap)

2

határidő előtti teljesítés (nap)
1
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: 2009/12/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10,00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

Dokumentáció átvételével egyidőben Körjegyzőség (8978 Rédics, Vasút út 10.)
hivatal pénztárában, készpénzben. A dokumentáció ellenértéke bruttó öszeg, Áfát
nem tartalmaz alanyi mentesség miatt.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/12/16 (év/hó/nap) Időpont: 10,00 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/12/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10,00 óra
Helyszín : 8978 Rédics Vasút út 10. Körjegyzőség Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80 § (2) bekezdésnek megfelelően
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:
2010.01.19. 10,00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.02.09. 10,00 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)
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)
A dokumentáció átadása 8978 Rédics Vasút út 10. Körjegyzőség hivatalában
munkanapokon 08-12 óráig, az ajánlattételi határidő napján 08-10 óráig történik.
A dokumentációt nyomtatott formában és részben elektronikus úton bocsátjuk
rendelkezésre.
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:
Bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 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:
A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.
Ajánlatkérő az ajánlatokat részszempontonként értékeli és az összes résszempont
esetében a legkedvezőbb ajánlat kap 10 pontot, a legkedvezőtlenebb pedig 1 pontot,
a kettő között a pontszám meghatározás a lineáris arányosítás módszerével - a
végeredményt egész számra kerekítve -, kerül kiszámításra. Azonos pontszámot
elérő ajánlattevők esetén a nyertes a kedvezőbb ajánlati árat adó ajánlattevő.
További részletezés az ajánlattételi dokumentációban található.
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. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a teljes körű hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre:
Teljes körű, a Kbt 83. § figyelembevételével.
2. Meg kell jelölni az ajánlatban az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat
igen X nem --3. Az ajánlatok benyújtásának formai előírásai:
Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a cégjegyzésre illetve
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) által aláírva, személyesen, vagy postai úton,
zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolást „Gosztola Fő utcában építendő
gyalogjárda” és „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig" felirattal kell ellátni.
A postai úton küldött ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig kézbesítésre kell
kerülniük. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
4. Az ajánlat minden - tartalommal rendelkező - oldalát oldalszámozással és
a cégjegyzésre jogosult szignálásával kérjük ellátni, valamint oldalszámra való
hivatkozással készített tartalomjegyzéket kérünk mellékelni.
5. Az ajánlatok bontásakor történő ismertetéshez az ajánlattevők kötelesek
ajánlat-ismertető lapot készíteni az alábbi adattartalommal:
- ajánlattevő neve, címe
- ajánlati ár ( nettó, Áfa, bruttó bontásban)
- jótállási időtartam (hónap)
- határidő előtti teljesítés (nap)
6. Az ajánlattevőnek valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolatát.
Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye
különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító,
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, cégszerűen aláírt
meghatalmazás másolata és a meghatalmazást cégszerűen aláírók
aláírási címpéldányainak másolata.

- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolvány másolati példányát,
továbbá, amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem
másolatát is.
7. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet
8. Ajánlattevőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy rendelkezik-e kivitelezési
felelősségbiztosítással, illetve ha nem, szándéknyilatkozatot ennek megkötésére
vonatkozóan.
9. Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetésen megnevezi a következő
legkedvezőbb ajánlattevőt, úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a Kbt. 91. §
(2) bekezdés b) esetén vele köt szerződést.
10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget az ajánlattevőnek kell viselni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Körjegyzőség Rédics
Postai cím: Vasút út 10.
Város/Község: Rédics
Postai irányítószám: 8978
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Huzián Lászlóné
Telefon: 06-92/553-061
E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu
Fax: 06-92/553-069
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Körjegyzőség Rédics
Postai cím: Vasút út 10.
Város/Község: Rédics
Postai irányítószám: 8978
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Huzián Lászlóné
Telefon: 06-92/553-061
E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu

Fax: 06-92/553-069
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Körjegyzőség Rédics
Postai cím: Vasút út 10.
Város/Község: Rédics
Postai irányítószám: 8978
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Huzián Lászlóné
Telefon: 06-92/553-061
E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu
Fax: 06-92/553-069
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) ----------------------

