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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139629-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Szeged: Beruházási banki és kapcsolódó szolgáltatások
2011/S 85-139629
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Széchenyi tér 10.
Figyelmébe: Dr. Botka László
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax +36 62564292
További információk a következő címen szerezhetők be:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Széchenyi tér 11.
Figyelmébe: Városüzemeltetési Iroda Titkársága, II. emelet 216.
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62564364
E-mail: szilagyi.akos@szeged.eu
Fax +36 62564292
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Széchenyi tér 11.
Figyelmébe: Városüzemeltetési Iroda Titkársága, II. emelet 216.
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62564364
E-mail: szilagyi.akos@szeged.eu
Fax +36 62564292
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Széchenyi tér 11.
Figyelmébe: Városüzemeltetési Iroda Titkársága, II. emelet 216.
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 62564364
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E-mail: szilagyi.akos@szeged.eu
Fax +36 62564292
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
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
MFB kölcsön Szeged 2011.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 6
A teljesítés helye Szeged Város közigazgatási területe.
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
Bankkölcsön szerződés.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
66120000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Kölcsönszerződések az 1. rész vonatkozásában az MFB Rt. által refinanszírozott „Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési Hitelprogram” megvalósításához a 2. sz. Általános beruházási célokra vonatkozó forrás
biztosításával 2 000 000 000 HUF keretösszegig (kamatláb: Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4
%., futamidő: legfeljebb 20 év, Saját erő mértéke: a beruházás - hiteligénylő áfa visszaigénylési jogosultságától
függően nettó, vagy bruttó - bekerülési értékének legalább 5 %-a) valamint a 2. rész és 3. rész vonatkozásában
az MFB Rt. által refinanszírozott Panel Plusz Hitelprogram Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitelre vonatkozó
forrás biztosítása összesen 960 000 000 HUF keretösszegig (saját erő nem kötelező, kamatláb: 3 havi
EURIBOR + legfeljebb 2,5 % / év, futamidő: legfeljebb 15 év, türelmi idő: szerződéskötéstől számított legfeljebb
3 év).

II.2.2)

Vételi jog (opció)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
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kezdés 15.7.2011.
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Általános beruházási célokra vonatkozó kölcsön
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Kölcsönszerződés az MFB Rt. által refinanszírozott „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram”
megvalósításához a 2. sz. Általános beruházási célokra vonatkozó forrás biztosításával.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
66120000

3)

MENNYISÉG
Legfeljebb 2 000 000 000 HUF keretösszegig (kamatláb mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4 %., futamidő:
legfeljebb 20 év, Saját erő mértéke:
A beruházás - hiteligénylő áfa visszaigénylési jogosultságától függően nettó, vagy bruttó - bekerülési értékének
legalább 5 %-a.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Panel Plusz Hitel
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
MFB Rt. által refinanszírozott „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram” forrásának 5.2. sz.
beruházási céljára, Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitelre vonatkozó kölcsönszerződés (Panel Plusz
Hitelprogram).

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
66120000

3)

MENNYISÉG
Kölcsönszerződés 445 000 000 HUF keretösszegig, saját erő nem kötelező, kamatláb: 3 havi EURIBOR +
legfeljebb 2,5 % / év, futamidő: legfeljebb 15 év, türelmi idő: szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS Panel Plusz Hitel
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
MFB Rt. által refinanszírozott „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram” forrásának 5.2. sz.
beruházási céljára, Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitelre vonatkozó kölcsönszerződés (Panel Plusz
Hitelprogram).

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
66120000

3)

MENNYISÉG

03/05/2011
S85
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/8

HL/S S85
03/05/2011
139629-2011-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

4/8

Kölcsönszerződés 515 000 000 HUF keretösszegig, saját erő nem kötelező, kamatláb: 3 havi EURIBOR +
legfeljebb 2,5 % / év, futamidő: legfeljebb 15 év, türelmi idő: szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
1. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) -(6) bekezdésében foglaltak szerint, a hitelszerződésekben
foglalt tőke és kamatfizetési ütemezésnek megfelelően, halasztottan teljesíti
2. Fedezet az önkormányzat költségvetése.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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?
Igen
Az MFB Rt. által meghirdetett és a "Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram" pályázati és folyósítási feltételei.

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. Az eljárásban
nem lehet részvételre jelentkező akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:a) a részvételre
jelentkezővel, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba
bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, 61.§ (1) bekezdésének
a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy
b) a részvételre jelentkező bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, vagy a Kbt. 61.§
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt olyan alvállalkozót, valamint az olyan erőforrást nyújtó
szervezetet, akivel szemben Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki
jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. A részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjainak hatálya alá.
2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében a részvételre jelentkező - a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel - köteles nyilatkozni a
részvételi jelentkezésben arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
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3. A részvételre jelentkezőnek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a Közbeszerzések
Tanácsa által 22.12.2010-ben (KÉ 2010. évi 152. szám) közzétett módosított útmutatóját.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előző 2 pénzügyileg
lezárt üzleti év (2008, 2009), konszolidált, számviteli jogszabályok szerinti mérleg beszámolóinak, valamint
eredmény kimutatásának egyszerű másolatban történő csatolása (a teljes beszámoló és mellékleteinek
csatolása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmas a részvételre jelentkező, (közös jelentkezés esetén minden
jelentkező) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha:
P/1 Ha az előző 2 számvitelileg lezárt év (2008, 2009) bármelyikének számviteli jogszabályok szerinti
konszolidált beszámolója alapján a saját tőke nagysága elérte a 10 000 000 000 HUF/év összegét.
P/2 Ha az előző 2 számvitelileg lezárt év (2008, 2009) bármelyikének számviteli jogszabályok szerinti
konszolidált beszámolója alapján a konszolidált mérleg főösszeg nagysága elérte a 250 000 000 000 HUF/év
összegét, az önkormányzati vagyonvédelem kiemelt fontosságára való tekintettel.
A részvételre jelentkező vagy közös részvételre jelentkezők vagy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója külön-külön köteles teljesíteni a
fenti pontokban foglaltakat, az önkormányzati vagyonvédelem kiemelt fontosságára való tekintettel, a Kbt. 69. §
(5) bekezdése alapján.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolás módja:
M/1. A 2009. és 2010. évben megkötött beruházási célú referencia hitelszerződéseinek részvételre jelentkező
általi ismertetése, kiterjedve a kölcsön összegére, és a szerződést kötő fél megnevezésére és a teljesítés
idejére, a Kbt. 68. § (1) bek. előírásai szerinti módon.
Ha az érintett ügyfél a Kbt. 22. § (1) bek. a-e) pontjának személyi hatálya alá tartozó szervezet, akkor a Kbt. 68.
§ (1) bek. alapján az ügyfél által aláírt igazolás is szükséges.
M/2. A beszerzési tárgyban szereplő beruházási hitelezés lebonyolításában, a finanszírozási feladatok
ellátásában közreműködő szakemberek képzettségének, magyar nyelv ismeretének, a finanszírozásban
szerzett szakmai gyakorlat helyének és idejének az általuk aláírt önéletrajzban való bemutatása, továbbá az
iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű fénymásolata.
M/3. A részvételre jelentkező által készített kimutatás benyújtása legalább 5 különböző önkormányzatról, akik
számára pénzforgalmi vagy hitelnyilvántartási, beruházás elszámolási bankszámlát vezet.
M/4. A letelepedés szerinti ország nyilvántartásába történő, a jelentkezési határidő lejártához képest 60 napnál
nem régebbi bejegyezés (cégkivonat) igazolásának, másolatának becsatolása.
M/5. A letelepedés szerinti ország nyilvántartásába történő, a telephelyeket is igazoló a jelentkezési határidő
lejártához képest 60 napnál nem régebbi bejegyezés (cégkivonat) vagy bérleti szerződés igazolásának
becsatolása.
Igazolási mód erőforrás szervezetre vonatkozóan: a Kbt. 65. § (3)-(4) bek. szerint, tekintettel a Kbt. 4. § 3/E
pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmas a részvételre jelentkező, (közös jelentkezés esetén minden jelentkező) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
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M/1. Rendelkezik 2009. és 2010. évben önkormányzatokkal megkötött, legalább 1 000 000 000 HUF / év
összegű, december 31. fordulónapon fennálló, beruházási célú hitelszerződés állománnyal, amelyből legalább 1
db szerződés legalább 300 000 000 HUF összegű.
M/2. Rendelkezik a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni tervezett legalább 2 (két)
olyan felsőfokú magyar nyelvtudású vagy magyar anyanyelvű és felsőfokú végzettségű szakemberrel, akik
beruházás finanszírozásban önállóan legalább 2 (két) éves szakmai gyakorlatot szereztek.
M/3. Rendelkezik a jelen hirdetmény közzétételének időpontjában legalább 5 különböző önkormányzat számára
vezetett pénzforgalmi vagy hitelnyilvántartási, beruházás elszámolási bankszámla szerződéssel.
M/4. Cégkivonata a beszerzés tárgyának megfelelő hitelezési szolgáltatás tevékenységi kört tartalmazza.
M/5. Rendelkezik a finanszírozási feladatok ellátásában közreműködő szegedi irodával vagy kirendeltséggel
vagy bankfiókkal.
A részvételre jelentkező vagy közös részvételre jelentkezők vagy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója külön-külön köteles teljesíteni a
fenti pontokban foglaltakat, az önkormányzati vagyonvédelem kiemelt fontosságára való tekintettel, a Kbt. 69. §
(5) bekezdése alapján.
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
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük 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
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

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
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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
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IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
2.6.2011 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
10.6.2011

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

7/8

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
a) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása: a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pénzügyi
szolgáltatás összetettsége és a hosszú futamidő miatt, a szerződéses feltételek meghatározása, nyílt vagy
meghívásos eljárásban nem lenne biztosított.
b) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
c) Ajánlatkérő jelzi, hogy a minősített ajánlattevői jegyzékre való felkerülésnél szigorúbb alkalmassági
feltételeket határozott meg.
d) Az ajánlatkérő Részvételi Dokumentációt nem készít.
e) A közbeszerzési eljárás, a tárgyalás magyar nyelven kerül lefolytatásra, magyar nyelven kell benyújtani a
részvételi jelentkezést és az ajánlatot is, illetve a kölcsönszerződés magyar nyelven kerül megfogalmazásra.
f) A részvételre jelentkezés leadás helyszíne: Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda
Titkársága, MAGYARORSZÁG 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. szám. II. em. 216. szoba.
g) A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően
kell részvételi jelentkezését elkészítenie a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt
csomagolásban négy (egy eredeti és az eredetivel megegyező három másolati) példányban kell benyújtani zárt
csomagolásban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, "MFB hitel portfólió Szeged 2011. év,
Határidő előtt, illetve iktatóban nem bontható fel " felirattal kell benyújtani.
h) A részvételi jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a Jelentkező által
tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a jelentkezést aláíró személynek/személyeknek
vagy meghatalmazottjuknak a kézjegyükkel kell ellátniuk.
i) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2.6.2011.
Nap 10. óra, helye: Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda, MAGYARORSZÁG 6720
Szeged, Széchenyi tér 11. szám. II. em. 216. szoba.
A jelen levők körére a Kbt. 110. § (2) bek. irányadó.
A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
j) A részvételi szakasz tervezett eredményhirdetése: 2011. június 08.
Nap, időpont: 10. óra, helye: Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda,
MAGYARORSZÁG 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. szám. II. em. 216. szoba. A határidők magyarországi helyi
idő szerint értendők.
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k) A jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 104. § (1)-(3) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatokat, akkor is,
ha az nemleges.
l) A részvételi szakaszban az ajánlatkérő nem kér, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot.
m) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányának másolati példányát.
n) Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlattételben szerepelő kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba
foglalt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell.
o) A részvételre jelentkezőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, okiratot hitelesített
magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia.
p) A tárgyalás időpontját és menetét az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
q) Az Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
r) Az Ajánlati Dokumentáció ingyenes, azt az ajánlattételi felhívással együtt küldi meg az ajánlatkérő.
s) A részvételre jelentkező kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 103. §-a szerint.
t) A részvételi jelentkezés készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket a részvételre jelentkező viseli.
u) Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 106. § (1) bekezdése alapján, a
részvételi jelentkezésük egyes iratait üzleti titoknak minősíthetik.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§-ában foglaltak
szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
29.4.2011
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