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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285492-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Győr: Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
2015/S 155-285492
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
AK02776
Városház tér 1.
Címzett: Borsi Róbert, elnök
9021 Győr
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 96501298
E-mail: piu.gyor@gmail.com
Fax: +36 96501299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.hulladek.gyor.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Maros u. 19–21., VII. emelet (Maros utca Business Center)
Címzett: dr. Littmann Éva
1122 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17943376
E-mail: dr.littmann.eva@anpast.hu
Fax: +36 17943376
Internetcím: www.anpast.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Maros u. 19–21., VII. emelet (Maros utca Business Center)
Címzett: dr. Littmann Éva
1122 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17943376
E-mail: dr.littmann.eva@anpast.hu
Fax: +36 17943376
Internetcím: www.anpast.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Maros u. 19–21., VII. emelet (Maros utca Business Center)
Címzett: dr. Littmann Éva
1122 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 17943376
E-mail: dr.littmann.eva@anpast.hu
Fax: +36 17943376
Internetcím: www.anpast.hu
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: hulladékgazdálkodási közfeladatok

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:
Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási
Tervének megvalósítására.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Sashegyi Hulladékkezelő Központ 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.
NUTS-kód HU221

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
Adásvételi szerződés alapján meghatározott eszközök vevő részére történő leszállítása és átadása a
dokumentációban meghatározott részletes műszaki specifikáció szerint, továbbá egyéb kapcsolódó
szolgáltatások ellátása.
Az 1. rész: „Kukás felépítmény szelektív darussá tétele” esetében a nyertes ajánlattevő köteles a műszaki
követelményekben megadott feltételeknek megfelelő darukat leszállítani, és felszerelni az ajánlatkérő által
biztosított gépjárművekre, köteles továbbá a használathoz szükséges hatósági engedélyeket beszerezni
A 2. rész: „Hulladékgyűjtő edények” esetében a nyertes ajánlattevő köteles a műszaki követelményekben
megadott feltételeknek megfelelő edényzetet leszállítani.
A 3. rész:„Informatikai és vagyonvédelmi eszközök” esetében a nyertes ajánlattevő köteles a műszaki
követelményekben megadott feltételeknek megfelelő eszközöket és szoftvereket leszállítani.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34928480, 30213100, 30213300, 30231310, 30232110, 42414400, 48310000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

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

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. rész: Kukás felépítmény szelektív darussá tétele 2 db daru
2. rész: Hulladékgyűjtő edények
1. tétel: 3 975 db. 120 literes kukaedény maradékhulladéknak
2. tétel: 1 700 db. 120 literes kukaedény bio hulladéknak
3. tétel: 1 300 db. 240 literes kukaedény maradékhulladéknak
4. tétel: 14 db 1,5 m³ hasznos térfogatú szelektív hulladékgyűjtő konténer
5. tétel: 4 db. 2,5 m³ hasznos térfogatú szelektív hulladékgyűjtő konténer
6. tétel: 24 db 1 100 literes laposfenekű szelektív hulladékgyűjtő konténer
7. tétel: 180 db 1 100 literes laposfenekű vegyes hulladékgyűjtő konténer
8. tétel: 600 db edényazonosító chip
9. tétel: 1 000 db edényazonosító matrica
3. rész: Informatikai és vagyonvédelmi eszközök
1. tétel: 9 db kültéri ipari képernyő
2. tétel:1 db hordozható számítógép (notebook)
3. tétel:6 db hordozható számítógép (notebook)
4. tétel: 6 db hordozható számítógép (notebook)
5. tétel: 12 db asztali számítógép monitorral
6. tétel: 4 db kézi chip- és vonalkód olvasó készülék
7. tétel: 1 készlet chip adatgyűjtő alkatrészek
8. tétel: 2 db multifunkcionális lézernyomtató
9. tétel: 1 db multifunkcionális nyomtatóállomás
10. tétel: 3 db terminálegység
11. tétel: 1 db kézi adatleolvasó készülék
12.tétel: 2 db chip adatgyűjtő rendszer – teljes.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
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: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Kukás felépítmény szelektív darussá tétele
1)
Rövid meghatározás
Kukás felépítmény szelektív darussá tétele.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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42414400
3)

Mennyiség
2 db daru.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Hulladékgyűjtő edények
1)
Rövid meghatározás
Hulladékgyűjtő edények.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34928480

3)

Mennyiség
1.tétel: 3 975 db 120 literes hulladékgyűjtő edény maradék hulladéknak
2. tétel: 1 700 db 120 literes hulladékgyűjtő edény bio hulladéknak
3. tétel: 1 300 db 240 literes hulladékgyűjtő edény
4. tétel: 14 db 1,5 m³ hasznos térfogatú szelektív hulladékgyűjtő konténer
5. tétel: 4 db 2,5 m³ hasznos térfogatú szelektív hulladékgyűjtő konténer
6. tétel: 24 db 1 100 literes laposfenekű szelektív hulladékgyűjtő konténer
7. tétel: 180 db 1 100 literes laposfenekű vegyeshulladékgyűjtő konténer
8. tétel: 600 db edényazonosító chip
9. tétel: 1 000 db edényazonosító matrica.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Informatikai és vagyonvédelmi eszközök
1)
Rövid meghatározás
Informatikai és vagyonvédelmi eszközök.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30213300, 30213100, 30231310, 30232110, 48310000

3)

Mennyiség
1. tétel: 9 db kültéri ipari képernyő
2. tétel:1 db hordozható számítógép (notebook)
3. tétel:6 db hordozható számítógép (notebook)
4. tétel:6 db hordozható számítógép (notebook)
5. tétel:12 db asztali számítógép monitorral
6. tétel:4 db kézi chip- és vonalkód olvasó készülék
7. tétel:1 készlet chip adatgyűjtő alkatrészek
8. tétel:2 db multifunkcionális lézernyomtató
9. tétel:1 db multifunkcionális nyomtatóállomás
10. tétel:3 db terminálegység
11. tétel:1 db kézi adatleolvasó készülék
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12.tétel: 2 db chip adatgyűjtő rendszer – teljes.
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 1 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő, mint a jelen eljárás alapján megkötendő adásvételi szerződés szerinti eladó (eladó) késedelmi és
meghiúsulási kötbér vállalására köteles.
A késedelmi kötbér mértéke: napi 1 % . A késedelmi kötbér maximális mértéke 25 %.
A teljesítés elmaradása, vagy jogos ok nélküli megtagadása a szerződés meghiúsulásának minősül, mely
alapján a nyertes ajánlattevő (eladó) meghiúsulási kötbér vállalására köteles, amelynek mértéke: 25 %
A kötbér alapja a nem teljesített, vagy késedelmesen teljesített termék, eszköz nettó – általános forgalmi adó
nélkül számított – vételára. A kötbér összegét az ajánlatkérő, mint a jelen eljárás eredményeként megkötendő
szállítási szerződés szerinti megrendelő jogosult levonni az ellenszolgáltatás összegéből.
Jótállás: eladó minden termék esetében teljes körű jótállásra kötelezett. A jótállási kötelezettség a termék
sikeres műszaki átadás-átvételt követően kezdődik, a jótállás időtartama
— az 1. rész esetében minimum 1 év,
— a 2. rész esetében minimum 6 hónap,
— a 3. rész esetében 1 év.
Teljesítési biztosíték (a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására): összege az egyösszegű
nettó ajánlati ár 5 %-a, a Kbt. 126.§ (4) bekezdése szerinti határidőben a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában
megadott valamely módon teljesítendő.
Jótállási biztosíték (jótállási igények biztosítására): összege az egyösszegű nettó ajánlati ár 5 %-a, a Kbt.
126.§ (4) bekezdése szerinti határidőben a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában megadott valamely módon
teljesítendő.
A szerződést megerősítő kötelezettségekre vonatkozón részletes előírást az ajánlattételi dokumentáció
tartalmaz.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő, mint a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés szerinti vevő a szerződés
tárgyát képező termékek ellenértékeként vételárat tartozik fizetni, amely az ellenértéknek közvetlenül az eladó
pénzforgalmi számlájára történő utalással valósul meg. Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem
kérhet, a vevő előleget nem fizet.
Eladó részteljesítésre jogosult. Vevő a szerződésszerű teljesítést követően teljesítésigazolást állít ki, amelynek
alapján a ténylegesen leszállított termék ellenértékét az eladó kiszámlázhatja (részszámlázás).
A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla vevő által történő igazolt kézhezvételét követő 30 napot. Az
eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd azt a vevő részére
eljuttatni.
Késedelmes fizetés esetén vevő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles.
Alkalmazandó a Ptk.6:130.§ (2) bekezdése, és a Kbt. 130.§ (1), (6) bekezdései, valamint az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem
közös ajánlattevők, sem az önálló ajánlattevő számára.
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: K1: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a),
b), c), d), f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja esetében akkor nem áll az ajánlattevő, alvállalkozó, és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő e kizáró ok hatály alatt, ha
— a letelepedése szerinti ország cégjegyzékébe bejegyzésre került, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország
joga azt előírja,
— a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetként a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv.
alapján gazdasági kamarai nyilvántartásban szerepel, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt
előírja.
K2: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), aki a Kbt. 56. § (2)
bekezdésben meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
K3. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
Megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 2.§ – 8.§ és 10.§-aiban előírtak szerint kell igazolni azt, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1), (2)
bekezdései valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a), b), c), d), f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya
alá.
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyújtson be – a Kbt. 58.§ (3) bekezdése, és a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 10.§-a szerinti – nyilatkozatot arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§
(1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, és az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
3. A Kbt. 57.§ (1) bekezdés a), b), c), d) f)) pontjai tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§-ának megfelelően – az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a), b), c, d), f) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§(1) bekezdés a), b),c),d),f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá,
vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett
-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a),b),c),d),f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
4. Nem magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági szereplő nyújtson be nyilatkozatot arról, hogy
a letelepedés helye szerinti jogrendszer alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontok, és az 56. § (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 4. § szerinti mely
igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok bocsátják ki.
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5. Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet szerinti nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, a benyújtott nyilatkozat, irat kelte ne legyen korábbi a
jelen ajánlati felhívás TED-nek történő feladása napjától, illetőleg a benyújtott nyilatkozat, irat alkalmas legyen
arra, hogy abban foglalt tényközlés alapján az ajánlatkérő kétséget kizáróan ellenőrizni tudja azt, hogy a kizáró
ok a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem áll fenn.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatály alatt állást – a Kbt. 36.§ (5)
bekezdése alapján – az alábbiak szerint ellenőrzi:
— a cégjegyzékbe szereplés tényét magyarországi letelepedésű ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot
igazoló gazdasági szereplő esetében az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan
kérhető adatok alapján ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 310/2011.
(XII.21.) Korm.rend. 4.§ h) pontja szerinti igazolás benyújtása szükséges,
— a gazdasági kamarai nyilvántartásban szereplés tényét, magyarországi letelepedésű ajánlattevő,
alvállalkozó, alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő esetében az ajánlatkérő a gazdasági kamarától
ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetében a 310/2011.(XII.21.) Korm.rend. 4.§ h) pontja szerinti igazolás benyújtása szükséges.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások ellenőrzése során kötelezőnek tekinti és alkalmazza az
alábbiakat:
— A Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.tv. 56-57.§-ában, valamint
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 2-3.§-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.)
— A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.)
Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu honlapon.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pénzügyi, gazdasági
alkalmassági követelmények igazolására a következőket kell benyújtani:
P1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított egy évre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), az alábbi
tartalommal:
— mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja,
— a vezetett pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves időtartamban – illetve,
ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától – volt-e harminc napot
meghaladó sorbaállítás valamelyik vezetett számláján (310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 14.§ (1) bekezdés a)
pont).
„Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.
A nyilatkozatok – a különböző banki gyakorlatnak megfelelően – eltérőek lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű
és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági
követelmények teljesülésére.
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P2. A saját vagy a jogelőd számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának a mérleget és az
eredménykimutatást tartalmazó része, a jelen közbeszerzési eljárás megindítását megelőző kettő lezárt
üzleti évre vonatkozóan (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét).
Amennyiben a beszámolóból a mérleg és az eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a mérleg és az eredmény-kimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható mérleg és eredmény-kimutatás csatolása nem szükséges. (310/2011.(XII.23.)
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja)
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (azaz tervezési
tevékenységből és kivitelezésből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés)
Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges az e pontban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tartott egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. (310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást
megindító felhívás feladásának napján létező bármelyik pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó
sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves időtartamban
illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzési eljárás megindítását megelőző kettő
lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredmény negatív volt.
Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az
alkalmasságot, ha az ajánlattevő működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az 1. részre tett ajánlat esetén az 5 000 000 HUF-ot, a
2. részre tett ajánlat esetén a a 20 000 000 HUF értéket, 3. részre tett ajánlat esetén a 9 000 000 HUF-ot.
Közbeszerzés tárgya alatta a következők értendők az egyes részek esetében:
1.rész: kukás felépítményre szerelhető daru szállítás, 2. rész: hulladékgyűjtő edények vagy hulladékgyűjtő
konténer szállítás, 3. rész: számítógép (notebook vagy asztali) és/ vagy nyomtató szállítás.
Közös ajánlattétel esetén a P1. és a P2. alkalmassági minimumkövetelményeknek elegendő, ha a közös
ajánlattevők egyike felel meg.
Ajánlattevő a fenti P1. és a P2. alkalmassági követelményeknek a Kbt.55. § (5) és (6) bekezdése szerint, más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevő nyújtsa be cégszerűen aláírt nyilatkozatban – a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 16.§ (1), (2)
bekezdéseinek megfelelően – a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező szállításainak ismertetését, amely
legalább az alábbiakat tartalmazza:
— a teljesítés ideje (a szállítás bejezésének ideje év/hó/nap részletezettséggel),
— a szerződést kötő másik fel megnevezése,
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— a szállítás tárgyának, azaz a szállított termék(ek)nek a megnevezése
— az ellenszolgáltatás nettó összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (a nyilatkozat ettől
eltérő szavakat is tartalmazhat, de egyértelműen megállapíthatónak kell lenni annak, hogy a szállítás végző a
szerződést megfelelően teljesítette),
— keltezés,
— cégszerű aláírás.
Az igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni annak, hogy a szolgáltatást végző
(nyilatkozatot, igazolást felhasználó) szervezet az M1. alpontban részletezett alkalmassági követelményeknek
maradéktalanul megfelel.
(310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés a) pont, 16. § (1), (2) bekezdései).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik a megajánlott rész
tárgyára, mint közbeszerzés tárgyára vonatkozó, általa megfelelően teljesített szállítással, amely szállításért
fizetett ellenszolgáltatás nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenértéke legalább az alábbi:
1. részre tett ajánlat esetén 8 850 000 HUF,
2. részre tett ajánlat esetén 34 800 000 HUF,
3. részre tett ajánlat esetén 10 000 000 HUF.
A szállítás több szerződésen alapulhat, tehát több szerződéssel igazolható az adott részre vonatkozó M1.
alkalmassági követelmény.
Ha az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy az egyes részekhez kapcsolódó referencia követelményeket
külön-külön részenként kell igazolni.
Közbeszerzés tárgya alatta a következők értendők az egyes részek esetében:
1.rész: kukás felépítményre szerelhető daru szállítás, 2. rész: hulladékgyűjtő edények vagy hulladékgyűjtő
konténer szállítás, 3. rész: számítógép (notebook vagy asztali) és/ vagy nyomtató szállítás
A közbeszerzés tárgyának megfelelő szállítást kell igazolni az adott részek tekintetében.
Közös ajánlattétel esetén az M1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő a fenti M1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdése szerint, más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
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
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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: 22.9.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.9.2015 - 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: 22.9.2015 - 10:00
Hely:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19–21., VII. emelet (Maros utca Business
Center)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott
személyek. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 62. § (1), (3), (4) (6), (7) bekezdései szerint jár el.

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. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban előírt
dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. A dokumentáció átvétele (letöltése): A dokumentáció elektronikus úton történő elérése (az alább megadott
honlapról történő letöltése) vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie vagy át kell vennie.
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt, e hirdetmény megjelenésének napjától kezdődően, teljes
terjedelemben, térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi,
és megadja a hozzáférés adatait a következők szerint: a dokumentáció letölthető oldalon a „Dokumentumok”
menüpont „ Ajánlati dokumentáció” alpontja alatt.
A dokumentáció átvehető elektronikus adathordozón (digitális adathordozón, DVD-n) személyesen vagy
meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az eljárást megindító felhívást
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tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az A.II. mellékletben
megadott helyen, munkanapokon 9:00–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00
órától 10:00 óráig. A dokumentáció átvételét megelőzően elektronikus igénylést kell elektronikus levélben
az dr.littmann.eva@anpast.hu e-mail címre megküldeni az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos
közbeszerzési tanácsadó szervezet részére, az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben
kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő
nevét, székhelyét (postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció
megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással
kapcsolatos iratok megküldhetőek. A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ha
az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A
dokumentáció nem ruházható át. Az ajánlatkérő a dokumentációba előzetesen, térítésmentesen, írásbeli
kérelemre betekintést engedélyez a dokumentáció átvételének fent megjelölt időpontjaiban és helyszínén.
3. A nem magyar nyelvű iratok magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításban is csatolhatók. A lefordított
anyagot a fordítást végző személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar
nyelvű fordítások tartalmukban teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”
4. A 310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 20.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy valamennyi (P1., P2., M1.) alkalmassági követelmény feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban állapította meg.
5. Ajánlatkérő az ajánlattevő az által külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét átszámolja
magyar forintra a jelen ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján érvényes a
Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos deviza árfolyamon.
6. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő
tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről – az összegezés megküldésével – az ajánlati kötöttség fennállása
alatt értesíti az ajánlattevőket (Kbt. 65. § (1) bekezdése).
9. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezésben megjelölte (Kbt.124.§ (4) bekezdés).
10. Az ajánlatot egy papír alapú példányban írásban, és egy, a papír alapú példány szkennelt változatát
tartalmazó, és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező tartalmú elektronikus másolati példányban (CD/
DVD) kell benyújtani a felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártáig. A papír alapú példány az
ajánlat eredeti példánya. Az elektronikus példányok legyenek jelszó nélkül olvashatók, és nem módosítható
„pdf” file formátumúak. Amennyiben az ajánlat elektronikus változata és papír alapú változata és a papír alapú
eredeti példány között eltérés van, vagy az elektronikus változat valamely tartalma nem olvasható, úgy az
ajánlatkérő a papír alapú eredeti példány adatait tekinti irányadónak.
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 elektronikus másolati
példányokat is az ajánlatban, annak részeként kell benyújtani.
A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: „Ajánlat az ” Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására” tárgyban
folyamatban levő közbeszerzési eljárásban”, „nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig”.
Az ajánlatot oldalszámozni kell, az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
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Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatók.
Az ajánlatokat munkanapokon (a pénteki munkanap kivételével) 9:00–15:00 óra között,pénteki munkanapokon
9:00–14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30–10:00 óra között lehet benyújtani a jelen
felhívásban megadott címen.
Az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlattételi dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. § (1) bekezdés).
11. Az ajánlattevő nyújtson be cégszerűen aláírt felolvasólapot (Kbt. 60.§ (6) bekezdése), amelyben
nyilatkozzanak a velük történő kapcsolattartás általuk elfogadott és kötelezőnek tartott módjáról is. Ajánlatkérő
nem köteles figyelemmel lenni arra, ha az ajánlattevő által megadott címről ún. „out of office” / „házon
kívül” üzenet érkezik. Az elérhetőség megváltozását ajánlattevő külön köteles bejelenteni ajánlatkérőnek.
Ajánlattevőnek a felolvasó lapon kell ajánlatot tenni.
12. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ott
meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell
tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.
13. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ott
meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő külön nyújtsa be ezen
nyilatkozatot.
14. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés azon részéről,
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, a Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pontja alapján ezen
részek tekintetében meg kell neveznie 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. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót és/vagy
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, úgy az erre
vonatkozó nemleges nyilatkozatot nyújtsa be.
15. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban, pénzügyi alkalmasság körében megadott
bankszámlákon kívül más bankszámlával nem rendelkezik.
16. Ajánlattevő nyújtsa be alkalmasságot igazoló szervezet igénybe vétele esetén a Kbt. 55.§ (5) bekezdése
szerinti nyilatkozatot, melyben megjelöli az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontját, amelynek igazolására
a szervezetet bevonja, megnevezi az alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról,
hogy az alkalmasságot igazoló szervezetet a Kbt. 55.§ (6) bekezdésének mely pontja alapján veszi igénybe,
és nyilatkozzon az ajánlattevő a megadott pontnál előírt tartalommal. Amennyiben ajánlattevő nem kíván az
alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, úgy az erre vonatkozó nemleges
nyilatkozatot nyújtsa be.
17. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni
a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint. A közös ajánlattevők nevében tett
valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevő megjelölését a Kbt. 25. § (3) bekezdésének
megfelelően. Közös ajánlattevők nyújtsanak be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséért
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak.
18. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni, vagy a cégszerű aláírásra jogosultaktól
kapott meghatalmazás alapján meghatalmazottnak kell aláírni. Ajánlattevő csatolja az ajánlatban szereplő
ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló kapacitást nyújtó szervezet által tett
nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) 2006. évi V. tv. 9.§ (1),(2) bekezdésének megfelelő
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyezett aláírás mintáját, vagy a
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot. Amennyiben az
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aláíró nem a cégjegyzésre jogosult személy, úgy csatolni kell az aláírási és képviseleti jogosultságot tanúsító,
cégjegyzésre jogosult meghatalmazótól származó meghatalmazást. A meghatalmazásból megállapíthatónak
kell lenni annak, hogy az kifejezetten a jelen közbeszerzési eljárásban való eljárásra, aláírásra jogosítja fel a
meghatalmazottat.
19. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló kapacitást nyújtó szervezet esetében
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell az elektronikus úton benyújtott
változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példányát.
Amennyiben nincsen változás bejegyzési eljárás folyamatban, úgy nyújtsa be a gazdasági szereplő az erre
vonatkozó nemleges nyilatkozatot (310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 7.§).
20. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tény vagy adat az,
amelyet a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazol, és meg kell adnia az ezen tényt vagy adatot tartalmazó
ingyenes,a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetőségét.
21. Nyújtsa be az ajánlattevő a biztosítékok vállalására vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 126.§ (5) bekezdés).
22. Ajánlatkérő részenként külön-külön az ajánlati ár felbontására vonatkozó táblázatot (ajánlati ártábla) bocsát
az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő köteles az általa megajánlott részre vonatkozó ajánlati ár bontását
tartalmazó táblázatot (ajánlati ártábla) beárazni, és az ajánlatban benyújtani. A bírálati szempont alapja az
egyösszegű nettó ajánlati ár, azaz a nettó ajánlati ár összesen. Az ajánlati ár bontását tartalmazó táblázatot
(ajánlati ártábla) szerkeszthető formátumban is köteles benyújtani az ajánlattevő elektronikus adathordozón.
23. Ajánlattevő szakmai ajánlatát az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírásra tekintettel
köteles megadni akként, hogy konkrétan megadja a megajánlott termék típusát, gyártóját és/vagy egyéb
azonosítóját. Ajánlattevő a szakmai ajánlata körében nyilatkozzon arról is, hogy az általa megajánlott termék
az ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott valamennyi műszaki követelménynek mindenben
megfelel, valamint nyilatkozzon arról is, hogy szállításkor a termék használatához szükséges dokumentációt
az ajánlatkérőnek átadja. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat hiányossága tekintetében a Kbt.67.§(8) bekezdését
alkalmazza.
24. Amennyiben az ajánlatkérő által ajánlattevők rendelkezésére bocsátott valamely dokumentum
gyártmány, eredet, típus, szabadalom, védjegy, eljárás megjelölést tartalmaz, úgy ez csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
alkalmazandó.
25. Ajánlattevőnek a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján feltenni kívánt kérdéseket faxon vagy emailban a
jelen felhívás A.1. mellékletében kapcsolattartóként megjelölt személynek, az ott megjelölt faxszámra vagy
email címre kell megküldeni. Akár faxon, akár emailban küldi meg az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás
kérését, ezt meg kell küldeni az A.1. mellékletében kapcsolattartóként megjelölt személynek emailban word
formátumban is, A kiegészítő tájékoztatás kérésben fel kell tüntetni a kapcsolattartó nevét (Dr. Littmann Éva),
és az eljárás tárgyát (a szerződéshez rendelt elnevezést). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás körében
válaszait a www.anpast.hu honlapon „Dokumentumok” menüpont alatt, az eljárás megnevezése alatt teszi
közzé. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a honlapon történő közzétételen túl nem küldi meg külön-külön az
ajánlattevőknek.
26. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
27. A jelen felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. és
végrehajtási rendeletei.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
10.8.2015
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