I.

Ajánlattételi felhívás

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
(8229 Csopak, Kossuth u. 16.)
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
122. § (7) bekezdés a) pontja alapján indított közbeszerzési eljárásának
eljárást megindító felhívása

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím:
Kossuth u. 16
Város/Község:
Csopak

Postai
irányítószám:
8229

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 87/555-260

Ország: Magyarország

Gál Róbert
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

Fax: 87/555-261

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:
A fenti említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fenti említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fenti említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz

Repülőtéri tevékenység

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

_____________________________

I.4) BESZERZÉS MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést?

igen

nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Adásvételi szerződés monitoring eszközök beszerzésére” (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú
Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein (GPS) (I. rész); KEOP3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés (GPS) (II. rész); KEOP3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés(GPS) (III. rész);
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság területein (fotóeszközök)(IV. rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú,
Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés(fotóeszközök) (V. rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító
számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés(fotóeszközök) (VI. rész))
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

Építési koncesszió
A teljesítés helye:

Szolgáltatás
megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Szolgáltatási koncesszió

I. rész: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
II. rész: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
III. rész: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
IV. rész: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
V. rész: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
VI. rész: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
NUTS-kód: HU213

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal):
Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____________
VAGY:
_________________ és _______________________ között Pénznem: ____________
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
_______________________________________________________________________________________
_
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„Adásvételi szerződés monitoring eszközök beszerzésére” Kapcsolódó projektek: (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein (GPS)
(I. rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés (GPS) (II.
rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és
eszközbeszerzés(GPS) (III. rész); KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és
helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein (fotóeszközök)(IV. rész); KEOP-3.2.0/112012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés(fotóeszközök) (V. rész); KEOP-

3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés(fotóeszközök)
(VI. rész))

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

38112100-4 Globális navigációs és helyzetmeghatározó
rendszerek (GPS vagy egyenértékű)

-

-

38650000-6 Fényképészeti berendezések

-

-

38651000-3 Fényképezőgépek

-

-

További
tárgy(ak)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet
szükség szerint több példányban is használható)
igen

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„Adásvételi szerződés monitoring eszközök beszerzésére” (Kapcsolódó projektek: KEOP-3.1.2/2F/09-11-20120014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein (GPS)
(I. rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés (GPS) (II. rész);
KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés(GPS) (III.
rész); KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein (fotóeszközök)(IV. rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú,
Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés(fotóeszközök) (V. rész); KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú,
Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés(fotóeszközök) (VI. rész)
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 9.245.632 Pénznem: HUF
I. (becsült értéke):
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság területein: 2.841.216 , Ft

II. rész (becsült értéke):
KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés: 1.500.106, Ft
III. rész (becsült értéke):
KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés: 1.500.106, Ft
IV. rész (becsült értéke):
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság területein: 1.057.504, Ft
V. rész (becsült értéke):
KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés:1.150.200, Ft
VI. rész (becsült értéke):
KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés: 1.196.500 , Ft

VAGY: ________________________ és _____________________________ közöttPénznem: _____________
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):

igen X nem

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:
vagy napban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:

igen X nem

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban:
vagy napban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A tervezett időtartam hónapban: vagy napban: a teljesítés helyének rendelkezésre bocsátásától számított 30.
nap.
VAGY: kezdés
befejezés

/
(év/hó/nap)

/

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Hibásteljesítés esetén Eladónak felróható ok miatt Vevő kötbért jogosult érvényesítetni. A kötbér mértéke a hibásan
teljesített termékek értékének 1%/nap.
Hibás teljesítésnek minősül, ha az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít vagy nem a szerződésben vagy műszaki
specifikációban meghatározott feltételek szerint teljesít.
Fenti esetekben Vevő jogosult a kötbér érvényesítése mellett a hiányzó terméket mástól beszerezni az Eladó
egyidejű értesítése mellett. Továbbá Vevő jogosult az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján jelen
szerződéstől elállni, ha késedelem meghaladja a 12 napot (meghiúsulás esete).
Meghiúsulás esetén az Eladónak felróható okok miatt Vevő 12% kötbért jogosult érvényesíteni és a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani. A kötbér alapja a szerződésben vállalt, még le nem szállított áru értéke.
Jótállás: 24 hónap. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja a termékek átadásának-átvételének a napjától kezdődik.
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt
meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.
A nyertes ajánlattevőnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a
Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának
időpontjáig az NFM rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla
benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre
bocsátásának feltétele.
(3)223 Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet
kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt Eladói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
NFM javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet Eladó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht.
92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a Eladói előleg biztosítékaként. (4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57/A. § (3) bekezdés, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
(adott esetben)
A szerződés finanszírozása a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014, KEOP 3.2.0/11-2012-0009, KEOP-3.2.0/112012-0010 számú projektek keretében KEOP támogatásból történik a szállítói finanszírozás szabályai szerint.
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú projekt bruttó finanszírozású.
A KEOP 3.2.0/11-2012-0009 számú projekt nettó finanszírozású.
A KEOP-3.2.0/11-2012-0010 számú projekt nettó finanszírozású.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A nyertes Ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt teljesítés
alapján, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és az 2011. évi CXCV.
törvényben foglaltaknak és a Támogatási Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdés szerinti 30 napon belül, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra is.
A nettó számla összeg 100%-át a Támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium útján a hiánytalanul beérkezett
Kifizetési Kérelem alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követően átutalással teljesíti. A Támogatói
kifizetésre a szállító finanszírozás szabályai az irányadók. Az Eladó egy végszámla benyújtására jogosult az igazolt
teljesítést követően.

További vonatkozó jogszabályok:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. §-nak megfelelően Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű Eladói előleg igénylésének lehetőségét. Az előleget – annak igénylése esetén - a számlákban egyenlő
arányban számolja el a Vevő.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

igen

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 (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak, vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)-d) pontjainak hatálya alá
tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján, továbbá a
Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. § szerinti dokumentumokat kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a
kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész esetében:

Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P/1.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlatához csatolnia kell az utolsó három
lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját
egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján ebben az
esetben a beszámoló csatolása nem szükséges.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2)
bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a
később létrejött gazdasági szereplőknek a (2)
bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés
tárgyából származó nettó árbevételt kell nyilatkozat
formában igazolniuk.

P/1 (Valamennyi rész esetében). a mérleg szerinti
eredménye az utolsó három lezárt üzleti évből kettő
üzleti évben negatív volt;

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdése esetén alkalmas a később létrejött
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (I.-IV rész: Élőhelyvédelem és helyreállítás a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein;
II.-V.
rész:
Majorfelújítás
Zalaváron
és
eszközbeszerzés; III.-VI. rész: Majorfelújítás Veszprém
megyében és eszközbeszerzés) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri
I. rész esetében a nettó 1 millió Forintot;
II. rész esetében a nettó 1 millió Forintot;
III. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.

P/2.

IV. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. V. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerint ajánlatához csatolnia kell az eljárást megindító VI. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.
felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - nettó (beléptető rendszerek szállításából)
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Az időszak kezdete után tevékenységét megkezdő
ajánlattevő esetén a tevékenység megkezdésének
időpontjától számítottan kell a nyilatkozatot megtenni.

A P1-P2 alkalmassági kritérium esetében, ha az
ajánlattevő az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban
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 kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.

A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (8)
bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az
ajánlattevőnek az eljárást
megindító felhívás
megküldésének napjánál nem régebbi, arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
pénzügyi-gazdasági
alkalmassági
minimumkövetelménynek.

P/2.

nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző három üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - nettó árbevételéről szóló nyilatkozat szerint
közbeszerzés tárgyából (I.-IV rész: Élőhelyvédelem és
helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein; II.-V. rész: Majorfelújítás
Zalaváron és eszközbeszerzés; III.-VI. rész:
Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétellel, mely eléri
I. rész esetében a nettó 1 millió Forintot;
II. rész esetében a nettó 1 millió Forintot;
III. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.
IV. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.
V. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.
VI. rész esetében a nettó 1 millió Forintot.

Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmassági
követelményeknek kumuláltan kell megfelelni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

M/1.
Csatoljon referencianyilatkozatokat az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három évből, a beszerzés tárgya szerinti
szállítás teljesítéséről /310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (1) a)/. Az igazolás, illetve nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje (év, hó), a szerződést kötő másik fél, valamint a
referenciát adó neve és telefonszáma, a szolgáltatás
tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e (310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2))..
A 310/2011. (XII. 23.) korm. rend. 17.§(6) alapján, a
310/2011. (XII. 23.) korm. rend. 15. § (1)-(3)
bekezdésben foglalt igazolási módok helyett elfogadja
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek,
amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek
kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés
keretében előírhatja a 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti
igazolás benyújtását.

Az

alkalmasság

minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 évben teljesített (leszállított),
— 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó
1.000.000,- HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
monitoring eszközök szállítására vonatkozó, az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelő
referenciával;
— 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó
1.000.000,- HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
monitoring eszközök szállítására vonatkozó, az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelő
referenciával;
— 3. rész tekintetében: összesen legalább nettó
1.000.000,- HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
monitoring eszközök szállítására vonatkozó, az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelő
referenciával;
— 4. rész tekintetében: összesen legalább nettó
1.000.000,- HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
monitoring eszközök szállítására vonatkozó, az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelő
referenciával;

— 5. rész tekintetében: összesen legalább nettó
1.000.000,- HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági monitoring eszközök szállítására vonatkozó, az
és
a
szerződésnek
megfelelő
követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben előírásoknak
referenciával;
foglaltak szerint is megfelelhet.
— 6. rész tekintetében: összesen legalább nettó

1.000.000,- HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti
monitoring eszközök szállítására vonatkozó, az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelő
referenciával;

Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmassági
követelményeknek
kumuláltan
kell
megfelelni.
Monitoring eszközök alatt az ajánlattevő a jelen ajánlati
felhívás II.2.1) pontjában foglalt eszközöket érti. A
referenciák között az átfedés megengedett.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
nem

igen

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott
nem

igen

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

igen

nem

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
igen
nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma:
VAGY:
Tervezett minimum __________ és (adott esetben) maximális létszáma: ____________
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
igen
nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:
nem

igen

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IT-…
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

igen

nem

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014. augusztus 18. (év/hó/nap )
A dokumentációért fizetni kell

Időpont: 10.00 óra
- igen

nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:, Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014. augusztus 18. (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: ________

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i): Magyar
Egyéb: _________________________________

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
30 nap (a tárgyalások befejezésétől számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014. augusztus 18. (év/hó/nap)

Időpont: 10.00 óra

Hely: Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.). (Tárgyaló)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése
alapján meghatározott személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

igen

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein
KEOP 3.2.0/11-2012-0009. számú „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés”
KEOP-3.2.0/11-2012-0010 azonosító számú, Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos)
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatok (első ajánlatok)
vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az
ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen.
Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót kíván tartani, de amennyiben szükséges úgy további tárgyalási fordulóra
kerülhet sor. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyidejűleg tárgyal a szerződéses feltételekről és a teljesítés
körülményeiről. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet minden tárgyalópartner képviselője aláír. Az
ajánlatkérő a bírálati szempont rendszer szerinti megajánlásokról az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyalhat. A
tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet az adott ajánlattevő képviselője aláír.
Ajánlatkérő
amennyiben a szerződéses feltételekről tárgyalás alapján a változások nagyságrendje indokolja ésszerű
póthatáridőt tűz az ajánlattevők részére a végleges ajánlataik írásban történő benyújtására a Kbt. 92. § (7)
bekezdésének megfelelően, azzal, hogy a végleges dokumentációt az ajánlattevők részére rendelkezésre
bocsátja a póthatáridő lejárta előtt 5 munkanappal
vagy

az ajánlattevőkkel bírálati szempont rendszer szerinti megajánlásokról folytatott tárgyalás(ok) során végleges
ajánlat írásban és zárt borítékban történő beadására hívja fel az ajánlattevőket. A végleges ajánlatok bontására
közvetlenül az utolsó tárgyalás lezárásakor kerül sor, amennyiben a Kbt. 92. § (7) bekezdése jelen eljárás
során nem kerül alkalmazásra.
A tárgyaláson az ajánlattevőt ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított) személynek kell
képviselni.
Amennyiben a tárgyaláson ajánlattevőt ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított)
személy nem képviseli, akkor az ajánlatkérő az első ajánlatot tekinti végleges ajánlatnak, és az első ajánlatban bírálati szempontrendszer szerint - adott megajánlások szerinti tartalomnak megfelelően az ajánlati kötöttség
beáll a végleges ajánlatok bontásának időpontjában.
Amennyiben a tárgyaláson ajánlattevőt ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított)
személy úgy képviseli, hogy képviseleti jogosultságát nem vagy nem jelen felhívás vagy dokumentáció szerinti
előírásoknak megfelelően igazolta, akkor az ajánlatkérő rövid legfeljebb 3 munkanapos határidőt tűz a
képviseleti jogosultság igazolásának benyújtására. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolása nem az
előírt határidőben vagy nem jelen felhívás vagy dokumentáció szerinti előírásoknak megfelelően kerül
benyújtásra, akkor az első ajánlatban - bírálati szempontrendszer szerint - adott megajánlások szerinti
tartalomnak megfelelően az ajánlati kötöttség beáll a végleges ajánlatok bontásának időpontjában.
Amennyiben tárgyaláson nem jelenik meg senki (egy ajánlattevő képviselője sem), az első ajánlatokra
vonatkozó ajánlati kötöttség az első tárgyalás tervezett kezdési időpontjában áll be.
Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. §-ának megfelelően jár el, továbbá a bontásnál a
Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.
Végleges ajánlat minimális tartalmi követelményei:
•

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint.

•

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére
vonatkozóan.

•

A felolvasó lapon szereplő ajánlati árat alátámasztó tételes árazott költségvetést. (Amennyiben a
közbeszerzési eljárás során az ajánlati ár alátámasztásaként az ajánlatkérő tételes árazott költségvetés
benyújtását írta elő.)

Az első tárgyalástervezett kezdési időpontja: 2014. augusztus 29. 10:00 óra
Helye: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. (Tárgyaló)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációt az eljárást megindító hirdetménnyel megküldi az ajánlattevők részére.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa:--

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:--

V.3.4) 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
igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) pont P/1. és III.2.3) pont M/1.alkalmassági követelménye
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 pld-ban (1 eredeti), valamint 1 példányban elektronikus formában (CDn vagy DVD-n) - amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza - kell közvetlenül vagy postai úton
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely
tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük
esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
4.) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar
nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult,
ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerinti nyilvántartások is.
5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.
6.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§
(6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan.
8.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén –
a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
9) A Kbt.36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

10) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az
ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 és 15.00 óra
között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00
óra között lehet leadni az A/III. melléklet szerinti helyen.
11) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás-mintája.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
12.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés).
13.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezete a teljes beszerzési
tárgyra vonatkozóan összesen: 9.245.632,- Ft+Áfa. Az egyes részek tekintetében a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege megegyezik a becsült értékkel.

V.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2014. AUGUSZTUS 8. év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).
Postai cím:
Andrássy út 20. II. em. 5

Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
1061

Ország: Magyarország

Telefon: +36-1/301-0059

Címzett: Dr. Virág László
E-mail: drvirag@drszalay.eu

Fax: +36-1/302-4863.

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK
BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).
Postai cím:
Andrássy út 20. II. em. 5
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
1061

Ország: Magyarország

Telefon: +36-1/301-0059

Címzett: Dr. Virág László
E-mail: drvirag@drszalay.eu

Fax: +36-1/302-4863.

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET
KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).
Postai cím:
Andrássy út 20. II. em. 5
Város/Község:
Budapest

Postai irányítószám:
1061

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: +36-1/301-0059

Címzett: Dr. Virág László
Internetcím (URL):

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------

