HL/S S69
08/04/2014
118407-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

1/8

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118407-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Szentendre: Földgáz
2014/S 069-118407
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Városi Szolgáltató Zrt.
AK08235
Szabadkai u. 9.
Címzett: Kroó József
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 26501021
E-mail: vszzrt@szentendre.hu
Fax: +36 26501022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.vszzrt.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Szentendre Város Önkormányzat
AK07270
Városház tér 3.
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
Szentendre Egészségügyi Intézményei
AK07265
Kanonok u. 1.
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
AquaPalace Kft.
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AK19814
Kálvária u. 16/c.
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
Ferenczy Múzeum
AK15467
Fő tér 2–5.
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
Pest Megyei Könyvtár
AK19449
Pátriárka utca 7.
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szentendre, földgáz-beszerzés.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Szentendre.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés földgáz-beszerzés tárgyában Szentendrén.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Földgáz szállítása 1.7.2014., 06:00 CET – 1.7.2016., 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú
földgáz kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
3

29 db fogyasztó, összesen 613 193 m /év.
Becsült érték áfa nélkül: 91 978 950 HUF
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
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Vételi jog (opció): nem
II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Minőségi, mennyiségi, rendelkezésre állási kötbér, a nettó díj 5%-a.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § és a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (5)-(6) bekezdések szerint kerülnek kiegyenlítésre.
Alkalmazott további jogszabályok:
— Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem lehetséges.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró
ok hatálya alatt áll.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) pontok szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya
alatt áll.
Igazolási mód:
A Kbt. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § és a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
– a 14. § (2)-(3) bekezdésére is figyelemmel – az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, csak
egy nyilatkozat csatolása erről. Ha az ajánlattevő az előírt beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
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közbeszerzés tárgyából (földgáz adásvétel, vagy földgáz szállítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (földgáz szállítás, vagy földgáz adásvétel) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 80 000 000 HUF értéket.
Ha az ajánlattevő az előírt beszámolókkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben üzemi, üzleti
eredménye kettőnél több esetben negatív volt.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon,
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek
valamelyikének fennállása esetén az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 16. § (1)-(2) bekezdései szerint
ismertetni kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz
szállításait, megjelölve legalább a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik felet, a szállítástárgyát,
az ellenszolgáltatás összegét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az ajánlattevőt, ha az alább meghatározott feltétel fennáll:
M/1. az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik
összesen legalább nettó 80 000 000 HUF értékű földgáz szállítására, vagy eladására vonatkozó, teljesített
referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek
valamelyikének fennállása esetén az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
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módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.5.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.5.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.5.2014 - 10:00
Hely:
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. Titkárság.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott
személyek és szervezetek külön meghívás nélkül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.-ben foglaltak szerint biztosítja (Kbt. 67. §).
2. A dokumentáció ingyenes elektronikus úton történő elérése: Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen
és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi a http://
www.vszzrt.hu internetes elérhetőségen az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének
napjától. A Dokumentáció elektronikus úton történő elérése és a letöltés bejelentése az eljárásban való
részvétel feltétele. A Dokumentáció letöltését az alábbi elérhetőségekre kell bejelenteni e-mailen és faxon: Email: vszzrt@szentendre.hu Fax: +36 26501022. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le
kell töltenie. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentációért a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti
személynek, illetőleg szervezetnek sem kell fizetni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági
szereplő azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
4. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 példányban kötve vagy fűzve, valamint 1 példányban elektronikus
adathordozón kell benyújtani. Az ajánlatot digitális adathordozón lehetőleg „.pdf” formátumban (pl. CD/DVD-n)
elektronikusan is csatolni kell.
5. A papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet
nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus
dokumentumok kívánt formátuma: word, .pdf, excel, .tif, .jpg vagy azokkal egyenértékű formátum bármelyike.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Földgáz beszerzése. Nem bontható fel az ajánlat bontási
eljárás kezdete előtt.” Az ajánlat minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint
oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő I.1. pont
szerinti címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat, valamint az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat
tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a
címzetthez továbbítandó.”
6. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése
alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
7. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, alvállalkozónak, az alkalmasság igazolásában közreműködő
gazdasági szereplőnek a hatályos cégadatai ajánlatkérő általi bekéréséhez meg kell adnia adószámát és
cégjegyzékszámát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
8. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén –
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel),
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra tekintettel hirdet
eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné.
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10. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők, http://pontosido.hu/ weboldal „helyi idő Budapest”
adata szerint.
11. Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. § (1) bek.):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Az a), b) pont szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék
figyelembe a Kbt. 26. §-t, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem
lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.)
12. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (A
Dokumentációban részletezett tartalommal.)
14. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
15. Az eredményhirdetést nem tart az ajánlatkérő. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegezés
megküldését követő 11. nap.
16. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
17. Igazolások: nyilatkozatokat és az igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani a Kbt. 36. § (3)
bekezdése alapján.
18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a beszámoló és az abból származtatható adatok
tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor ezt megelőző munkanapon), a referenciák
tekintetében pedig a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
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devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az Ajánlati felhívás faladásának napján
érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt
terheli.
20. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatának eredeti aláírt példányát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
21. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62.
§ (3) bekezdése szerinti összes adatot.
22. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
23. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
az ajánlatban jogutódlásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni
kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási,
kiválási, átalakulási iratokat.
24. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásához igénybe vett
gazdasági szereplő azon képviselőinek aláírási címpéldányát, vagy aláírási mintáit, akik az ajánlatban
nyilatkozatot tesznek.
25. 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 szigorúbbak.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
3.4.2014
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