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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337285-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Kaposvár: Földgáz
2011/S 207-337285

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Mach Tamás
Címzett: Pályázati Igazgatóság
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 82501581
E-mail: palyazatig@kaposvar.hu
Fax:  +36 82501586
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kaposvar.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Címzett: dr. Kovács Eszter
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14118412
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax:  +36 14118401
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Címzett: dr. Kovács Eszter
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14118412
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax:  +36 14118401
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337285-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:palyazatig@kaposvar.hu
www.kaposvar.hu
mailto:kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
mailto:kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
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I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Földgázvásárlási szerződés a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos
minőségű földgáz-energia versenypiaci beszerzése 1.1.2012 (6:00) - 1.7.2013 (6:00) közötti időszakára
vonatkozóan, teljes ellátás-alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség
nélkül.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területe.
NUTS-kód HU232

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Földgázvásárlási szerződés a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos
minőségű földgáz-energia versenypiaci beszerzése 1.1.2012 (6:00) - 1.7.2013 (6:00) közötti időszakára
vonatkozóan, teljes ellátás-alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség
nélkül.

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

Az Ajánlatkérő számára összesen 4 db teljesítménydíjas fogyasztási hely vonatkozásában, a 1.1.2012
- 1.7.2013 közötti időszakra vonatkozó fűtési célú földgázszükségletét biztosító, mintegy 1 402 e gnm³
mennyiségű földgáz vásárlása.
Az Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségi értékektől való eltérést - az időjárás kiszámíthatatlanságára való
tekintettel - az adott kereskedelmi időszakban -30 % -ban határozza meg.
A földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 számú szabvány előírásainak, a 2H/2S jelű
gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz szagosított formában kerül átadásra az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő
által megadott fogyasztási helyeken. A későbbi Szerződő Felek a fogyasztási helyre szerződött földgáz
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fűtőértéknek a teljesítmény-lekötés tekintetében a földgázszállító rendszer átadás-átvételi pontjainak földgáz
minőségi elszámolási rendjében meghatározott (www.fgsz.hu) fűtőértéket tekintik (jelenleg ez az éves súlyozott
átlag: 34,71 MJ/gnm³). (A fűtőérték havi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ± 5 %-os sávjánál).
A földgáz átadási ponton (fogyasztási helyeken) történő átadása a fogyasztási helyek jellemzőinek megfelelő
nyomáson történik. Az átadási nyomás nem csökkenhet a minimum érték alá.
A 4 db teljesítménydíjas fogyasztási hely:
1. Klebelsberg Középiskolai Kollégium;
2. Eötvös Loránd Műszaki SZKI, Szakképző Iskola és Kollégium MAGYARORSZÁG, Kaposvár, Damjanich u.
17. épülete;
3. Eötvös Loránd Műszaki SZKI, Szakképző Iskola és Kollégium MAGYARORSZÁG, Kaposvár, Virág u. 32.
épülete;
4. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: 174 527 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Kezdés 1.1.2012. Befejezés 1.7.2013

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

A földgáz szállításával, a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek nyertes Ajánlattevő általi
megszegése esetén a kötbér mértéke:
— a szerződött mennyiséghez viszonyított alulszállítás esetén, a szükségesen felhasznált, más szállító (nem
a nyertes Ajánlattevő) által igazoltan biztosított mennyiség beszerzési költségei és a szerződés szerinti díjak
közötti különbözetének 1,25 szöröse,
— a minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett földgázmennyiség nettó
vételárának 25 %-a.
A szerződéses időszakban, az alulfogyasztás -30 % költségmentes értéke [teljesítménydíjas eset: 1 402 - 420,6
= 981,4 e gnm³] és az esetlegesen ettől kevesebb, ténylegesen elfogyasztott földgáz mennyiség különbségére
vonatkozó Ajánlatkérő általi kötbér mértéke a szerződéses időszakra megadott átlagos gázdíjának 8 %-a lehet.
Az alulfogyasztásból adódó esetleges kötbért az összesített fogyasztások alapján, a szerződéses időszak
végén számolják el későbbi Szerződő Felek - tehát az esetleges számla kibocsátás az Ajánlatkérő felé történik.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szabadpiaci gázenergia fogyasztás teljes körű elszámolását a szabadpiaci
teljes ellátás alapú szerződések megkötését követően a nyertes Ajánlattevő végzi az elszámolási időszak
szerinti fogyasztási értékek alapján. Elszámolási időszak a távmért mérőberendezések esetében a tárgyhónap
első naptári napjának 6:00 órától következő hónap első naptári napjának 6:00 órájáig terjedő időszak. Az
elszámolási időszak távméréssel nem rendelkező felhasználási helyek esetén az Elosztói Engedélyes által
meghatározott elszámolási időszakot jelenti. A gáz fogyasztásmérő leolvasása a távméréssel nem rendelkező
fogyasztási helyek esetében a területileg illetékes Elosztói Engedélyes üzletszabályzatában foglaltak szerint és
gyakorisággal, havonta, a megadott fordulónapon történik.

www.fgsz.hu
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Nyertes Ajánlattevő a tárgyhónapra vonatkozó teljesítménydíjról Ajánlatkérőnek, illetve Eltérő Fizetőnek
(Ajánlatkérő fogyasztási helyei esetében) számlát bocsáthat ki a tárgyhót megelőző hónapban, a tárgyhót
megelőző legalább 15 nappal korábban. A számla fizetési határideje a tárgyhó első munkanapja.
Nyertes Ajánlattevő a csatlakozási pontok száma, a távmért adatok, a távméréssel nem rendelkező
fogyasztási helyek esetében a Hálózati engedélyes társaság által adott fordulónapon mért havi fogyasztások
figyelembevételével számított gázdíjat, rendszerhasználati díjat, valamint a földgáz eladását terhelő jogszabály
szerinti adókat (energiaadót, ÁFA-t) és az egyéb állami befizetéseket (a biztonsági készletezési díjat, stb.)
közvetített szolgáltatásként számlázza a tárgyhónapot követő 15. munkanapig Ajánlatkérő fogyasztási
helyei felé (intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként,a kereskedői gázenergia szolgáltatási díjjal
egyidejűleg, külön tételsorban.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő fogyasztási helyei után megfizetett, földgáz eladását terhelő jogszabály
szerinti adókat (energiaadót, ÁFA-t) és az egyéb állami befizetési kötelezettségeket az illetékes gázenergia
iparági szereplőkkel, az illetékes hatósággal maga számolja el. Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a fogyasztást
igénybe vevő intézmények felé külön-külön (intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként) számláz,
azaz a dokumentációban szereplő intézményeknek, mint fizető feleknek (Eltérő Fizetőnek) havonta külön
számlákat bocsát ki. Ajánlatkérő, illetve az Eltérő Fizető a kibocsátott számlát a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint
átutalással, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának figyelembevételével teljesíti.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

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: Az eljárásban nem lehet
Ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bek. a)-i) pontokban
foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja
szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c) pontokban
valamint 61. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő,
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró ok
fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a Kbt. 71. § (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bek. a)-b) pontokban
foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 136. § (4) bekezdése, valamint a Közbeszerzések Tanácsának 2011.
október 10. napján közzétett útmutatója szerint (2011. évi 118. szám) kell igazolni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek és a
Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell, a Kbt. 66.§ (1)
bek. c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év teljes, valamint a közbeszerzés
tárgya szerinti (földgáz szállítása) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/E. pontjának megfelelően) támaszkodik,
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a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére és nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha a részvételi felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mindegyikében a teljes nettó
árbevételük nem éri el évente a nettó 150 000 000 HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása)
árbevételük nem éri el évente a nettó 100 000 000 HUF-ot.
(Együttes megfelelés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1./ Ajánlattevőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell, a vizsgált időszak szerződésszerűen teljesített,
a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő (földgáz szállítása) tárgyú szállításainak ismertetését tartalmazó
cégszerűen aláírt nyilatkozatot (Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont szerint) - legalább:
— a teljesítés ideje,
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás tárgya,
— ellenszolgáltatás összege vagy korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével (szállított
földgáz mennyisége (m³), a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon igazolva.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más,
erőforrást nyújtó szervezet (szervezetek) erőforrására is (a Kbt. 4. § 3/D és 3/E. pontjának megfelelően)
támaszkodik, a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére és
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1/ Alkalmatlan az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, ha a részvételi felhívás
feladását megelőző 24 hónap összességében nem rendelkezik legalább 1 db, 1 szerződésből származó min.
nettó 100 000 000 HUF értékű vagy 800 000 m³ mennyiségű földgáz szállítási referenciával.

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

Gyorsított tárgyalásos
Az Ajánlatkérő a Kbt. 136. § (1) rendelkezései alapján hirdetmény közzétételével induló, gyorsított tárgyalásos
közbeszerzési eljárást kezdeményez, mivel az Ajánlatkérő szerződése 2011. 12. 31. hatállyal lejár, amely nem
hosszabbítható meg.

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

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
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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

Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 67-108829 6.4.2011
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 116-190562 18.6.2011

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 4.11.2011 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (bruttó 50 000 HUF) a Provital Fejlesztési Tanácsadó
ZRt. K&H Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú bankszámlájára kell befizetni.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
4.11.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
15.11.2011

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
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

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 biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. § (2) bekezdésében meghatározott körben.
2. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 2011. november 4. (10:00).
Helyszín: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (MAGYARORSZÁG, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.).
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 110. § (2) bekezdése alapján.
3. A részvételi szakasz eredményhirdetése: Időpont: 2011. november 14. (16:00). Helyszín: megegyezik
a részvételi jelentkezések felbontásának helyszínével. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett
időpontja: 2011. november 15.
4. A dokumentáció kiváltása az eljárásban való részvétel feltétele.
5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108829-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190562-2011:TEXT:HU:HTML


HL/S S207
27/10/2011
337285-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás

7/8

27/10/2011 S207
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/8

A dokumentáció másra nem átruházható. A dokumentáció átvehető Ajánlatkérő székhelyén, munkanapokon
9:00 és 15:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között. Ha a részvételre
jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) alapján az 54.§ (8) bekezdés
szerint jár el. A dokumentáció megvásárlása a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele.
6. Meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés
értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
c) a részvételre jelentkező részére erőforrást nyújtó szervezetet, és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is a részvételi benyújtania.
7. A részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos formai előírások a Kbt. 70./A § az irányadó. A részvételi
jelentkezéseket zárt borítékban, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges
eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: "Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei Földgázbeszerzése - Részvételi jelentkezés, Tilos
felbontani a részvételi határidő lejártáig."
8. A részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell:
— A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó részvételi felhívás megjelenését megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolati
példánya. Amennyiben változás bejegyzése van folyamatban csatolandó a cégbíróság által érkeztetett
változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata,
— A részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát,
— A jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eredeti
meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is,
— Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételre jelentkezők által kötött megállapodást,
amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá
nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés(ek) teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
9. Amennyiben bármely, jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy azt a jelentkező a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is
köteles becsatolni.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. § szerint biztosítja
11. Jelen részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
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Fax:  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Fax:  +36 13367778

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
25.10.2011


