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
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft
Postai cím: Eszperantó út 2
Város/Község: Kazincbarcika
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kovács László
Telefon: 06 48 510 560
E-mail: kovacs.laszlo@timpanonkft.hu
Fax: 06 48 510 562
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
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
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
xGazdasági 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
Vállalkozási Szerződés
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
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 15
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlattevő az előkészítési, nyomdai munkákat saját telephelyén,míg a feladattal
kapcsolatos terjesztést Kazincbarcika közgazgatási területén végzi.
NUTS-kód HU311, HU311
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus 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 keretein belül „Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
feladatainak ellátása”
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79823000-9

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)

Vállalkozási szerződés keretein belül a Mozaik magazin 305 000 db, tájékoztatók 87
800 db, reklámtábla, molinó 70 db/m2, nyomtatványok, egyéb nyomdaipari termékek
342 728 db/tömb készítése valamint a mozaik magazin és a tájékoztatók terjesztése
29 alkalom/ 12200 példányszámban, az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint.
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/12/31 (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)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az elkészített nyomdai termékek megrendelő részére történő átadásával egyidejűleg
kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel, banki átutalás útján
történik.
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) 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 sem ajánlattevő, sem alvállalkozó, sem erőforrást nyújtó
szervezet, akinek estében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a-h) pontjában felsorolt kizáró
okok fennállnak, továbbá kizárásra kerül, akire a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
foglaltak vonatkoznak.
Jogi helyzet (kizáró okok) megkövetelt igazolási mód:
A fenti kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó
szervezet a Kbt. 249. § (3), valamint a K. T. 2009. 09. 23.-án a KÉ2009. évi 111.
számában közzétett útmutatója szerint kell a kizáró okok hiányát igazolnia.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

Az igazolásoknak, nyilatkozatoknak, eredetinek, vagy hitelesített másolatnak kell
lennie. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában az igazolásokat, nyilatkozatokat nem
csatolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül köteles
azokat csatolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója
csatolja:
1.) A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézetétől
származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap),
- volt-e bármely számláján 20 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiállítását
megelőző 1 évben. Az erről szóló igazolás a Kbt. 20. § (3) bekezdésben megjelölt,
egyszerű másolatban is benyújtható.
2.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételt megelőző 2 lezárt
üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának másolatát, amennyiben az
előírás az adott cég számára, könyvvizsgálói záradékkal. Kiegészítő mellékletet nem
kell csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek – a számlavezető
pénzintézet(ei)tıl származó nyilatkozat(ok) szerint – valamely számláján, a
nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben 20 napot meghaladó sorban álló tétele volt.
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak az 1. feltételnek külön-külön kell
megfelelnie.
2.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértekben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek a beszámolója
alapján:
a) az utolsó 2 lezárt üzleti éve bármelyikében a saját tőke értéke a jegyzett tőke
értéke alácsökkent,
b) mérleg szerinti eredménye az utolsó 2 lezárt üzleti évben egynél több alkalommal
negatív volt. Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételeknek
külön-külön kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1, Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően
ajánlatához csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző három év
legjelentősebb az ajánlattételi felhívás tárgyával azonos nyomdai kivitelezési
szolgáltatásról szóló referenciáinak ismertetését az alábbi minimális tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szerződés tárgya
- az ellenszolgáltatás összege és a korábbi az ajánlattételi felhívás tárgya szerinti
szolgáltatás mennyiségére utaló adat megjelölése
- teljesítés ideje
- szolgáltatás a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?

2. Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt 3 évben (2006, 2007, 2008)
teljesített, legalább 12000 példányszámú újság/kiadvány terjesztéséről szóló
referenciák ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti formában és tartalommal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben, pozitív tartalmú az
adott ajánlat nettó értékének legalább 80 %.-át elérő, vagy meghaladó értékű
referenciával. Ezen feltételnek, az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
együttesen is megfelelhetnek.
2, Alkalmatlan, azaz ajánlattevő, aki nem rendelkezik az évente legalább 30
alkalommal,
alkalmanként legalább 12000 példányban, legfeljebb a nyomdából történt átvételt
követő 48 órán belüli, nyomtatvány, újság terjesztésére vonatkozó pozitív tartalmú
referenciával.
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozója, ezen feltételeknek együttesen is
megfelelhet.
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? nem
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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: 2009/11/09 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: pénztári befizetéssel az ajánlatkérő pénztárába,
vagy átutalással az ajánlatkérő Magyarországi OTP Banknál vezetett
11734152-26971801-00000000 számú számlájára, átutalás esetén fel kell
tüntetni, hogy" Nyomdai szolgáltatás közbeszerzés ajánlati dokumentáció". A
dokumentáció árát kizárólag a Kbt. 54. § (6) bekezdésében megjelölt esetekben
kerül visszatérítésre.
Az érték tartalmazza az Áfát.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/09 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 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: 2009/11/09 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 óra
Helyszín : Kazincbarcika, Eszperantó út 2. Igazgatói iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározottak jogosultak.
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:
2009. 11. 19. 11:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009/11/30. 11:00 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 előzetes egyeztetés alapján az Ajánlatkérő székhelyén
rendelkezésre bocsátásra kerül, munkanapokon 8:30.-tól 14:00 óráig, ajánlattétel
napján 11:00 óráig, a dokumentáció ellenértékének átutalása és/vagy befizetése
másolatának leadása ellenében. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról
jkv. kerül felvételre. Vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdés alkalmazása esetén annak
megküldésével. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy adószámukat,
valamint a számla kiállításához szükséges valamennyi egyéb adatukat a
dokumentáció megvásárlása esetén szíveskedjenek megadni. A postai úton
történő megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelemben kérjük megadni:
az ajánlattételi dokumentációt megvásárló cég neve és székhelye, postacíme,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és
fax száma, e-mail címe. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció
megvásárlása.
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
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos
sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar
nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton
szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén
az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A borítékon "Nyomdai szolgáltatás
közbeszerzése a bontási eljárásig felbontani tilos" megjelölést kell feltüntetni. A
külső borításon ezen kívül és a címzett megnevezésén túl más nem szerepelhet.
Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni,
cserélni nem lehet.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a), b), c)
pontjai, a 71. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
3. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezeteknek be kell nyújtania a
képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban, valamint a hatályos
adataikat tartalmazó az ajánlattételi határidőtől számított 90 napnál nem régebbi

cégkivonatot. Amennyiben a cégügyben változásbejegyzés van folyamatban,
csatolni kell a változásbejegyzés iránti kérelem másolatát.
4. Hiánypótlás megengedett, teljeskörben biztosított a Kbt. 83 § szerint.
5. Érvénytelen az ajánlat, ha hiánypótlást követően sem felel meg az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott
feltételeknek.
6. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok magyar fordítását is csatolni
kell, sorrendben az idegen nyelvű dokumentumot követően. A fordítási kockázat az
ajánlattevőt terheli.
7. Amennyiben az ajánlatkérő megnevezi második legkedvezőbb ajánlattevőt, az
ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 91. §. (2) bekezdés
a) pontja szerint, vagy a Kbt. 91. §. (2) bekezdés b) pontja szerint feltételek esetén a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
8 Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló kifizetések az
Art. 36/A § hatálya alá tartoznak.
9. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában a kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokat benyújtja, úgy lehetősége van a Kbt 83. § alapján az esetleges
hiányokat pótolni. Amennyiben nem nyújtja be az igazolásokat, abban az esetben az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, ebben az esetben
az ajánlatkérő Kbt 96 § (3) bekezdése szerint jár el.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/08 (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) ----------------------

