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HU-Hódmezővásárhely: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
2009/S 211-303837
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kossuth tér 1., Κapcsolattartó
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda, HU-6800
Hódmezővásárhely. Tel. +36 62530166. E-mail kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu. Fax
+36 62530132.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos
a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI:
Regionális vagy helyi iroda/hivatal.
Általános közszolgáltatások.
Egyéb: Helyi önkormányzat.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Komplex beszerzési (energetikai- és hivatalos közbeszerzési) tanácsadói feladatok ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:

Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 11.
A teljesítés helye: Hódmezővásárhely.
NUTS-kód: HU333 .
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Megbízási szerződés / Komplex beszerzési (energetikai- és hivatalos közbeszerzési)
tanácsadói feladatok ellátása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
79418000, 71314000, 71314300, 80500000.
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:
Közbeszerzési- és energetikai szakértői (beszerzői) tevékenység biztosítása ajánlatkérő
részére a szerződés időtartama során, átalánydíjas szerződés keretében. Nyertes ajánlattevő
feladata az Ajánlatkérő, valamint a helyben központosított közbeszerzés keretében
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet közbeszerzéseinek - leszámítva a 100 000
000 HUF összesített projektértéket elérő hazai vagy EU-s támogatásból megvalósuló
eljárásokét, melyek külön megállapodások tárgyát képezik -[évente 100 db-30 %, melyből
évente átlagosan 3 db energetikai tárgyú (villamos- vagy gázenergia) közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó energetikai-mérnöki és beszerzési tanácsadói szolgáltatás igénybevétele]
előkészítése, lebonyolításának támogatása, a szervezet koordinálása, valamint javaslattétel a
szervezeti módosítások átvezetésére. Beszerzésekkel kapcsolatos oktatási feladatok teljes körű
ellátása, jogszabályi (Kbt. és egyéb közbeszerzésekkel kapcsolatos) változások nyomon
követése. Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által megvásárolt és használt,
közbeszerzési eljárásokat támogató (nyilvántartó, nyilvánosságot biztosító, stb.) web alapú,
közbeszerzést támogató moduljellegű számítógépes szoftver rendszer igénybevétele a
teljesítés során.
II.2.2) Vételi jog (opció):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
Az időtartam hónap(ok)ban: 96 (a szerződés megkötésétől számítva).
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: naponta 10 000 HUF.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Jelen beszerzés Ajánlatkérő saját forrásából valósul meg, az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdés alapján, havi átalánydíj
formájában teljesíti. A számlát Megbízott havonként utólag jogosult kiállítani, a számla
kiegyenlítésére a teljesítéstől számított 30 napon belül kerül sor. A számla teljesítésének
feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy:
Nem követelmény, azonban közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást
az ajánlathoz csatolni kell, a közös ajánlattétel formájának, a részesedés mértékének
feltüntetésével, a vezető (képviselő cég) megjelölésével, a feladatok megosztásának
ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen
közbeszerzés tárgyának megvalósításáért.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja és 61. § (2)
bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.
§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya
alatt áll.
2. A megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá,
— Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
valamint a Kbt. 61. § (1) a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá,
— Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) a)-d) pontjainak és (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az
ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Összes
(meglévő vagy megszüntetett), jelen hirdetmény megjelenésének napjánál nem régebbi
keltezésű számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat a fizetési kötelezettségek
teljesítéséről és a sorban állásról e hirdetmény megjelenését megelőző 24 hónapban.
Amennyiben Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben

igénybe venni kívánt alvállalkozó e hirdetmény megjelenését megelőző 24 hónapban
megszüntetett számlákat, úgy ebben az esetben a megszüntetett számlákról szóló igazolást is
csatolni kell az ajánlathoz, ezen igazolás lehet régebbi jelen felhívás megjelenési dátumánál,
amennyiben a számla megszüntetését követően került kiállításra.
Vagy.
Igazolás arra nézve, hogy rendelkezik hivatalos közbeszerzési tanácsadási tevékenységre
vonatkozó felelősség-biztosítással, a biztosítási kötvény eredeti vagy hiteles másolati
példányának csatolásával.
P/2. Az elmúlt kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak (elsősorban a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított cégbírósági érkeztető
bélyegzővel ellátott (vagy az IRM Céginformációs Szolgálata által kibocsátott) éves
beszámolójának egyszerű másolati példányának becsatolása szükséges, kiegészítő mellékletek
nélkül.
P/3. Az előző 2 év (2007, 2008) közbeszerzés tárgyának (közbeszerzési és energetikai
beszerzési szaktanácsadás együttesen) megfelelő forgalmáról szóló nyilatkozat évenkénti
bontásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P/1. Amennyiben (meglévő vagy a vizsgált időszak során megszüntetett) számlavezető
pénzintézettől származó nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett,
továbbá e hirdetmény megjelenését megelőző 24 hónapban számláján sorban állás nem
fordult elő.
Vagy.
Rendelkezik minimálisan 10 000 000 HUF/év, és minimálisan 5 000 000 HUF/káresemény
értékű hivatalos közbeszerzési tanácsadási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással.
P/2 Amennyiben az elmúlt kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolója szerint ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók mérleg szerinti eredménye az elmúlt kettő
lezárt üzleti évben pozitív előjelű volt;
P/3 Amennyiben az elmúlt kettő évben (2007, 2008) a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési
és energetikai beszerzési szaktanácsadás együttesen) származó nettó árbevétele számtani
átlagban meghaladta a nettó 40 000 000 HUF mértéket.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő az alábbi módon kell, hogy igazolja műszaki illetve szakmai alkalmasságát:
M/1. Nyilatkozat formájában ismertesse az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006.,
2007., 2008.) vagy 36 hónap legjelentősebb közbeszerzési tanácsadásból származó
szolgáltatásait. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006., 2007., 2008.) vagy 36 hónap
során történt teljesítésről minimum 1 db (eredeti vagy hiteles másolat) referenciaigazolás
csatolása szükséges, a Kbt. 68. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jelen beszerzés tárgyában.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (év és hónap, illetve intervallum
megadásával), a szerződést kötő másik fél megjelölését (szervezet neve, referenciaigazolást
kibocsátó személy neve, telefonszám, telefax szám, e-mail cím), a szolgáltatás tárgyát,
továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölését, valamint azt, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Nyilatkozat formájában ismertesse az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006.,
2007., 2008.) vagy 36 hónap legjelentősebb közbeszerzési tanácsadásból származó
szolgáltatásait. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006., 2007., 2008.) vagy 36 hónap
során történt teljesítésről minimum 5 db (eredeti vagy hiteles másolat) referenciaigazolás

csatolása szükséges, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint jelen beszerzés tárgyában. Az
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (év és hónap megadásával), a
szerződést kötő másik fél megjelölését (szervezet neve, referenciaigazolást kibocsátó személy
neve, telefonszám, telefax szám, e-mail cím), a szolgáltatás tárgyát (éves fogyasztás mértéke,
fogyasztási helyek száma, elvégzett tevékenység részletezése, eredményhirdetéssel zárult
közbeszerzési eljárás esetében KÉ vagy TED azonosító feltüntetésével), továbbá az
ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölését, valamint azt, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/3. Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereket, valamint csatolja a szakemberek végzettségét igazoló okiratokat (energetikai
szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén névjegyzékbe vételről szóló határozat is
szükséges) és a szakember által aláírt önéletrajzokat eredeti vagy egyszerű másolati
példányban. Szükséges a szakemberek által aláírt szándéknyilatkozatok csatolása is, melyben
nyilatkozzák, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén személyesen részt vesznek a teljesítés
során.
M/4. A Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján csatolni kell a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó ISO 9001 (vagy ezekkel egyenértékű) minőségirányítási rendszer, illetve ISO
27001 (vagy azzal egyenértékű) információbiztonság irányítási rendszer meglétét tanúsító
érvényes igazolás eredeti vagy hiteles másolati példányát, vagy az azokkal egyenértékű
intézkedések leírását.
M/5. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírása, az irodahelyiség, illetve a rendelkezésre állás jogcímének bemutatása, az
iroda személyzetének bemutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó:
M/1. Amennyiben rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006., 2007., 2008.)
vagy 36 hónap vonatkozásában legalább 1 db, 45 000 fős lakosságszámot vagy 20 000 000
000 HUF költségvetési főösszeget meghaladó helyi önkormányzatnak legalább 24 hónapig
folyamatosan (átalánydíjas szerződés keretében), szerződésszerűen teljesített közbeszerzési
tanácsadásból származó referenciával, melynek értéke meghaladja a nettó 30 000 000 HUF/év
mértéket és legalább 50 db/év mértékű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódott.
M/2. Amennyiben rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006., 2007., 2008.)
vagy 36 hónap vonatkozásában legalább 3 db energetikai (villamos- vagy gázenergia) tárgyú
közbeszerzési eljárás előkészítéséhez (min. műszaki leírás, dokumentáció elkészítése,
javaslattétel a bírálati szempontokra) és legalább 2 db eredményhirdetéssel zárult energetikai
(villamos- vagy gázenergia) tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó
energetikai-mérnöki és közbeszerzési tanácsadásból származó referenciával. Fenti referenciák
közül legalább 4 db-nak (2 előkészített, 2 lebonyolított) villamos energia szabadpiacra történő
kilépéshez (meghosszabbításhoz) szükséges, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódónak és 9,5
GWh éves villamos energia fogyasztású, valamint több, mint 100 fogyasztási hellyel
rendelkező önkormányzattól származónak kellett lennie.
M/3. Amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
— 3 fő hivatalos közbeszerzési tanácsadó, akik közül legalább az egyik személy jogász
végzettségű és rendelkezik jogi szakvizsgával,
— 1 fő, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező közgazdász,
— 1 fő, mérnök végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező EN-SzEnergetikai szakértő területen névjegyzékbe vett szakértő.
M/4. Amennyiben rendelkeznek jelen közbeszerzés tárgyára (közbeszerzési és energetikai
beszerzési szaktanácsadás) vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által

(magyar nyelvű) tanúsított ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszerrel
és ISO 27001 (vagy azzal egyenértékű) információbiztonság irányítási rendszerrel, vagy
ezekkel egyenértékű minőségirányítási és információbiztonság irányítási leírásokkal.
M/5. Amennyiben rendelkezik Hódmezővásárhely közigazgatási területén az eljárási
cselekmények (bontás, tárgyalás, eredményhirdetés, stb.) elvégzéséhez szükséges
irodahelyiséggel és személyzettel.
III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?:
Igen.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 11. §-a.
III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?:
Igen.
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 ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott
részszempontok:
1. Nettó ajánlati ár (Ft/hónap). Súlyszám: 60.
2. Havonkénti rendelkezésre állás, szabad kapacitás mértéke (munkanap). Súlyszám: 20.
3. Megbízói értesítéstől számítottan szakértő (energetikai vagy hivatalos közbeszerzési
tanácsadó) megjelenésének ideje Ajánlatkérő székhelyén (óra). Súlyszám: 20.
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.12.2009 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért: nem.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
9.12.2009 - 10:00.
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók:

Magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 9.12.2009 - 10:00.
Hely: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2)bekezdésében meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:
Nem.
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja.
2. Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül
elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentációt az I.1. pontban megadott elérhetőségen
lehet megkérni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges
megadnia az ajánlatkérő rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, email címe.
3. Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső
határa: 0-10-ig, mely minden részszempont esetén azonos. Ajánlatkérő az 1. és 3.
részszempont esetében a fordított arányosítás elvét, míg a 2. részszempont esetében az
egyenes arányosítás elvét alkalmazza.
4. Az ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi előírások az ajánlattételi dokumentációban
kerülnek meghatározásra.
5. Az ajánlathoz csatolni kell:
— az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60
napnál nem régebbi cégmásolatát eredetiben vagy hiteles másolati példányban,
— az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási
címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
6. Amennyiben ajánlattevő /közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó /erőforrást nyújtó szervezet cégadataiban a 60 napnál nem régebbi
cégmásolat alapján változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre
vonatkozó változásbejegyzési nyomtatvány eredeti vagy hitelesített másolati példányát is.
7. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a kizáró okok, valamint az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló iratok esetében, az idegen nyelvű irattal (annak eredeti
vagy hiteles másolati példányával) együtt az irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell
benyújtani. Minden más iratot, dokumentumot elegendő szöveghű magyar fordításban
csatolni.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdéseire és 72. §-ra

vonatkozóan. A nyilatkozatokat - adott esetben - nemleges tartalommal is meg kell adni.
9. Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) bekezdésére
vonatkozóan. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és
benyújtani.
10. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza,
azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
11. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen felhívásban, illetve
dokumentációban előírt igazolások eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását írja
elő, kivéve, ahol felhívásban vagy dokumentációban ettől eltérően nem rendelkezett.
12. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és
igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli, mely tény
elfogadásáról ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell.
14. Az eredményhirdetés időpontja: 18.12.2009 (10:00), a szerződéskötés tervezett időpontja:
28.12.2009 (10:00).
15. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (4) bekezdésre tekintettel a dokumentációt térítésmentesen és
teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé
teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentáció
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Irodáján (MAGYARORSZÁG,
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., emelet 24.) vehető át személyesen, vagy a
kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu e-mail címen megkérhető.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest.
E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL:
www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §
(2) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest.
E-mail dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL:
www.kozbeszerzes.hu. Fax +36 13367778.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
29.10.2009.

