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Közjogi szervezet 
oktatási intézmények fenntartása 
Közétkeztetési feladatok ellátása a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola részére 

Tartalom: 

4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) N F M rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén 

Árubeszerzés 
x Szolgáltatás megrendelés 

Szolgáltatási koncesszió 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
1.1) N é v , cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: OMSZI Nonprofit Kft. 
Postai cím: Elnök utca 1. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1032 
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Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Perepatits Zsolt igazgató 

• Telefon: 799-4660 
E-mail: titkarsag@omszinonprofitlcft.hu 
Fax: 799-4663 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omszi.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
További információ a következő címen szerezhető be 

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben) 
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

1.2.) Az ajánlatkérő típusa 
Központi szintű 
Közszolgáltató 
Regionális/helyi szintű 
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

% Közjogi szervezet 
Egyéb 

1.3.) Fő tevékenység 
1.3.1) Klasszikus ajánlatkérők 

Általános közszolgáltatások 
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Honvédelem 
Szociális védelem 
Közrend és biztonság 
Szabadidő, kultúra és vallás 
Környezetvédelem 
Oktatás 
Gazdasági és pénzügyek 

x 

Egyéb (nevezze meg): oktatási intézmények fenntartása 

Egészségügy 
1.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők 

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
Vasúti szolgáltatások 
Villamos energia 
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 
Kikötői tevékenységek 
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
Repülőtéri tevékenységek 
Víz 

Egyéb (nevezze meg): oktatási intézmény fenntartó 

Postai szolgáltatások 
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: 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, a szerződés tárgya, meghatározása: 
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Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola közétkeztetési feladatainak ellátása, az iskola szorgalmi időszakában, és 
ehhez kapcsolódóan a keletkező ételhulladék elszállítása. 

II. 1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza - árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés - , 
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

Árubeszerzés 
Adásvétel 
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja 

x Szolgáltatás megrendelés 
Szolgáltatási kategória száma: 17 
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió 
A teljesítés helye: 
1157 Budapest, Kavicsos Köz 2.-4. 
NUTS-kód: HU 102 

II. 1.3) A szerződés meghatározása/tárgya: 
A szerződéshez tárgya: 
Ajánlatkérő fenntartásában működő Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola közétkeztetési feladatainak ellátása 
az iskola szorgalmi időszakában és az ehhez kapcsolódó ételhulladék elszállítása 
A szerződés meghatározása: 
Vállalkozási szerződés 

II. 1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 55524000-9 

További tárgyak: 55321000-6 
55322000-3 
5552 ÍJ 00-9 
55523100-3 

II. 1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több 
példányban is használható) 

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

egy részre 
egy vagy több részre 
valamennyi részre 

II. 1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem 

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 
11.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 

szorgalmi időszakonként (szeptember 01 .-tői június 15.-ig): 
27 500 adag ebéd 
24 000 adag (reggeli + uzsonna) 
A fenti mennyiségektől éves szinten maximum + 45 % eltérés lehetséges 
(adott esetben, csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 
VAGY: 
és között Pénznem: 

11.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 
Vételi jog (opció): 
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: 
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: 
Kezdés 2012/09/01 (év/hó/nap) 
Befejezés 2014/06/30 (év/hó/nap) 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk 
III. 1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III. 1.1) Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen 
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igen válasz esetén: 
Késedelmi kötbér: 
• Etelszállítási feladat körében történt késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: minden megkezdett 20 perc után 4 000. 
- Ft 
• Eteihulladék elszállítási feladat körében történt késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: minden megkezdett óra után 
1 000.- Ft. 
Hibás teljesítési kötbér: 
Összege a hibás teljesítéssel érintett napokként 50 000.- Ft 
Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egy időben a szerződéses nettó el lenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű teljesítési 
biztosíték nyújtását követeli meg. A teljesítési biztosítéknak a szerződés befejezési határidejét követő 30 napig kell 
ajánlatkérő rendelkezésére állnia. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja szerint kell rendelkezésre 
bocsátani. 
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
(lásd dokumentáció 2. számú melléklete) 

III. 1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
A számla összegét 15 napon belüli átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő összhangban a Kbt. 130. § (3) bekezdésében 
foglaltakkal. A kifizetés során ajánlatkérő alkalmazni fogja az Art. 36/A.§-ban foglaltakat is. 
Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel. 

III. 1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 
nem 
igen válasz esetén: 

III. 1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek: 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- Magyar Élelmiszerkönyv (Hivatalos Értesítő 2009.évi 3. számában megjelent FVM 
közlemény 
- 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. 
- 19/2004 (11.26.) FVM-SzCsM - G K M együtte rendelet az élelmiszerek jelöléséről 
- 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről 
-2011. augusztus 1. Országos Tisztiföorvosi Hivatal A RENDSZERES ÉTKEZÉST BIZTOSÍTÓ, SZERVEZETT 
ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI AJÁNLÁS KÖZÉTKEZTETŐK 
SZÁMÁRA 

III.2) Részvételi feltételek 
III .2.1) Kizáró okok 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. § (1) k) pont és (2) bekezdés 
szerinti kizáró ok) 
Kizáró okok: 
a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontjában foglalt, kizáró okok fennállnak. 
b.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Aján lattevők vonatkozásában: 
* Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt, 56. § ( I ) bekezdés ka) és kb) 
pontjában és a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. 
(láscl dokumentáció 3. számú melléklete) 
* Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 56. § ( .!. ) bekezdés k.) pont kc) pontját a 310/2012 (XII.23.) Korín, rendelet 2. § i) 
pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (figyelemmel a 310/2012 (XII.23.) Korm. 
rendelet 12.§-ában foglaltakra) 
(lásd dokumentáció 4. számú melléklete) 
Egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában: 
• Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt kizáró 
okok hiányáról. 
(lásd dokumentáció 5. számú melléklete) 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Pl . ) A Kbt.55. § ( I ) bekezdés cl.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés c.) pontja alapján a az előző három gazdasági évre (2009.01.01. tői - 2011.12,31. -ig) vonatkozó, a 
közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési feladatok, ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről 
szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
(lásd dokumentáció 6. számú melléklete) 
Áz alkalmasság minimumkövetelménye®: 
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P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az. elmúlt három gazdasági évben (2009.01.01. tő! - 2011.12.31. -ig) a közbeszerzés 
tárgyával (közétkeztetési feladatok ellátása) azonos tevékenységéből származó árbevétele nem érte el a három év 
vonatkozásában, átlagban az évi nettó 12 millió Ft-ot. 

111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
M1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
15. § (3) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év ((2 x 365)+ 
366 )nap) legjelentősebb, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közétkeztetési feladatok szerződése 
referenciáinak ismertetésével. 
A referencianyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján 
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
• teljesítés ideje (év. hónap), 
8 a szerződést kötő másik, fél megnevezése 
• a szolgáltatás tárgyai az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal); 
• az ellenszolgáltatás nettó összege, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 
Az alkalmasság igazolása a 310/2011. (XI I. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel történhet az 
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (lásd dokumentáció 7. számú 
melléklete). 
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. 
M2.) A Kbt.55. § ( I ) bekezdés c.) pontjára tekintette I a 310/2011. (Xll. 23.) Korm. rendelet 
15. § (3) bekezdés f.) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatásával, melynek kapcsán 
becsatolandó a HACCP minőségbiztosítási vagy azzal egyenértékű rendszer meglétének igazolására szolgáló dokumentum, 
illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bemutatása. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
M.l . ) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben ({2 x 365)+ 
366 )napban) nem rendelkezik összesen legalább 2 db, egyenként minimum nettó 12 mi llió Ft egyedi értékű az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően teljesített, általános iskolások részére nyújtott közétkeztetési feladatok szerződés 
teljesítéséről szóló referenciájával. 
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik HACCP minőségbiztosítási vagy azzal egyenértékű rendszerrel vagy 
azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel. 

111.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV. 1) A szerződés odaítélése 
IV. 1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának meghatározása: nem 

igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma 
VAGY: 
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV. 1.2) Értékelési szempontok 
* A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

Szempont Súlyszám 
VAGY 

Egyéb: 
IV. 1.3) Értékelési módszer ismertetése: 
IV. 1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(kivéve, ha 
az eljárás tárgyalás nélküli) 
IV. 1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem 

igen válasz esetén: 
IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2012/08/06 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 
A dokumentációért fizetni kell igen 
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 31 750 Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
A dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő 10032000-00287577-00000017 számú bankszámlájára történő átutalással lehet 
megfizethetni, a közleményben feltűntetveközétkeztetési dokumentáció ellenértéke" megjegyzést. 
A fenti összeg ÁFA-val értendő. 

IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele 
igen 
IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos egyéb információk: 
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A dokumentációt az ajánlatkérő elektronikusan juttatja el az ajánlattevők részére, amennyiben a dokumentáció árát 
előzetesen megfizették. 
A. dokumentációt a burg.peter@chello.hu címre küldendő levélben lehet igényelni, és a dokumentációt egy válasz e-mailben 
juttatjuk el. 
A dokumentáció igénylése kapcsán megadandó adatok: 
A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat. 
A jánlattevő neve, címe. 
A kapcsolattartó neve, faxszáma, telefonszáma, e-mail címe. 
A dokumentáció másra nem ruházható át. 
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak meg kell 
vásárolnia. 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje 
Dátum: 2012/08/06 (év/hó/nap) Időpont: i 1:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások esetén 
Dátum: (év/hó/nap) 

IV.2.4) 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): 

Egyéb: 

x Magyar 
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

Dátum: 2012/09/05 (év/hó/nap) -ig 
VAGY 
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő időponttól számítva: (év/hó/nap) 

IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 
Dátum: 2012/08/06 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 
Hely: Az ajánlatkérő 1089 Budapest, Elnök utca 1. szám II. emelet alatti székhelye. 
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek személyek igen 
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

V. szakasz: kiegészítő információk 
V. l ) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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 válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

V.3) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem 
V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez szükséges egyéb információk: 

1.) Az ajánlatnak, tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és tel jesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
( lásd dokumentáció 8. számú melléklete) 
2.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
(lásd dokumentáció 9. számú melléklete) 
3.) Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig. 
4.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell benyújtania, egyértelműen 
megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet. A 
példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak, az irányadóak. 
A csomagoláson az alábbi felirattal: 

KÖZÉTKEZTETÉSI FELADATOK. A MAGYAR - KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
RÉSZÉRE 

TILOS FELBONTANI AZ AJÁLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT !!! 
A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is. 

5.) A jánlattevő csatolja be azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat 
részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével, 
akkor a meghatalmazást is teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalva csatolja be. A meghatalmazás tartalmazza a 
meghatalmaz,ott aláírását is. 
6.) Amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, akkor csatolja be a változásbejegyzési kérelmet, és 
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annak cégbírósághoz történő benyújtását igazoló dokumentumot is. 
7.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de a nyertes ajánlattevőknek 
egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk a teljesítésért. Ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők 
képviseletében ki jogosult eljárni, és csatolni kell a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodását is. Meg kell 
határozni a2, együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő 
egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el. 
8.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének vissza-lépése esetében, az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, 
amennyiben az összegezésben a második helyezettet is megjelölte. 
9.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni, 
10.) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően. 
11.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 122 § (5) bekezdésében biztosított kiegészítő tájékoztatás kérésének 
lehetőségére. 
12.) Amennyiben az. ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő 
munkanap, ugyanabban az időpontban. 
13.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie (nyilatkoznia kell): 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében 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. 
(lásd dokumentáció 10. számú melléklete) 
14.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyéri és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
15.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékében 
szereplő feltételekhez képest szigorúbban állapítottuk meg a következő pontok vonatkozásában: 
111.2.2. szakasz Pl . ) pont 
111.2.3. szakasz M l ,)és M2.) pontok 

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/24 (év/hó/nap) 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Interneteim (URL): 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők (adott esetben) 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Interneteim (URL): 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Interneteim (URL): 

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 
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Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 

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

B. MELLÉKLET 
Részekre vonatkozó információk 
Rész száma 1 Elnevezés: 
1) Rövid meghatározás: 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 
További tárgyak.: 

3) Mennyiség 
(adott esetben, csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 
VAGY: 
és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: 
Kezdés (év/hó/nap) 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) További információk a részekről 
(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) 

Vissza 

Közbeszerzési Hatóság 
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5. 
E-mail: kapcsolat@kt.hu 
Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás 
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