Bírálati felhívás
Tárgy:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Élelmezési nyersanyag közbeszerzés Szentendre
tárgyú közbeszerzési eljárása
TED azonosító: 2018/S 050-110268
Tisztelt Ajánlattevő!
Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban az alábbi felhívást küldjük, kérjük a
hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti dokumentumok határidőre történő benyújtását!
A hiánypótlás, felvilágosítás és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásának
határideje: 2018. május 22. napja 14:00 óra,
módja:
1.
1 db eredeti példányban, kötve, vagy fűzve, oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel, oldalszámozással
ellátva kell benyújtani, vagy megküldeni a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000 Szentendre, Szabadkai
u. 9. I. emelet Titkárság címére, vagy a +36 26 816 144 faxra.
2.
és ugyaneddig az időpontig PDF formátumban e-mailen a dr.doka.zsolt@szentendre.hu e-mail címre is meg
kell küldeni.
A Kbt. rövidítés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelöli.
Gulyás János és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6645 Felgyő, II. kerület 80. (Csongrád,
Pf. 84.).)
1. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kérjük közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített,
cégszerű, vagy cégszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazotti nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani
arról, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) pontjaiban és a 62. § (2)
bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott kizáró okok!
BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi,
Pallag utca 55.)
1. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján, a 25. oldalon becsatolt referencia nyilatkozat az alábbiak szerint pontosítandó:
- a mennyiségnél a kg mellett a db megjelölést is tartalmaz, ez félreérthető, kérjük egyértelműen a kg adatot
megadni;
- a referencia nyilatkozatot kérjük kiegészíteni azzal, hogy a referencia közétkeztetési célú szállítást tartalmazotte!
2. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott dokumentáció 43. oldalán csatolt üzleti titok nyilatkozat nem
megfelelő, mert a közhiteles, bárki által elérhető ingatlan-nyilvántartás adatát nyilvánítja üzleti titokká, ami a Kbt.
44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezéssel ellentétes, miszerint:
„(…) a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen azokat az információkat, adatokat,
amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők”
A Kbt. 44. § (4) bekezdés alapján kérjük a fent hivatkozott nyilatkozat felülvizsgálatát és szükség szerint annak
pontosítását, vagy visszavonását!
3. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kérjük közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített,
cégszerű, vagy cégszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazotti nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani
arról, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) pontjaiban és a 62. § (2)
bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott kizáró okok!
Magna Mercator Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1165 Budapest, Zsemlékes
út 25.)
1. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kérjük közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített,
cégszerű, vagy cégszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazotti nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani
1

arról, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) pontjaiban és a 62. § (2)
bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott kizáró okok!
KALÁCS Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Beniczky u 61.)
1. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kérjük közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített,
cégszerű, vagy cégszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazotti nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani
arról, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) pontjaiban és a 62. § (2)
bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott kizáró okok!
Szentendre, 2018. május 14.
Ajánlatkérő képviseletében tisztelettel:
dr. Dóka Zsolt
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám:00271
/elektronikus aláírással ellátott dokumentum/
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