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AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai, valamint
homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében
tárgyú, nemzeti értékhatárt nem elérő értékű egyszerű közbeszerzési eljáráshoz

2011. június 8.
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BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Fontos figyelmeztetés!

Az ajánlatkérőnek az ajánlattételi dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők
előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az ajánlatkérőnek az a
kérése, hogy az ajánlattevők az ajánlattételi dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és
írásbeli ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően
készítsék el.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései
szerint:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint
arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára
vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)‐(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis‐ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro‐, kis‐ vagy középvállalkozásnak minősül‐e. [Kbt. 70. § (2)
bekezdés].

2. Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 249. §‐ának (3) bekezdése szerint
kell eljárnia. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát és az erre
vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia [Kbt. 70. § (3) bekezdés].

3. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más
ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt,
továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a
közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő
(közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó
szervezetként [Kbt. 70. § (4) bekezdés].
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4. Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek,
továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.

5. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. §, illetőleg a Kbt. 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
[Kbt. 71. § (3) bekezdés].

6. Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is
az ajánlatban kell megadni [Kbt. 71. § (4) bekezdés].

7. Az ajánlattevő az ajánlatában ‐ kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben ‐ közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján
értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik [Kbt. 73. §].

8. Az ajánlat érvénytelen [Kbt. 88. § (1) bekezdés], ha
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották
be;
b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre [a jelen közbeszerzési eljárásban nem releváns!];
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c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek (10. §);
d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;
e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe
vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;
f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése];
h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése];
i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem
tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, illetőleg ‐ ha azt az ajánlatkérő előírta ‐ a Kbt. 61. § (1)
és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot
tett.
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. A Dokumentációban és az eljárás során előforduló egyes kifejezések értelmezése

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.

1.2. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény.

1.3. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely az
eljárásban ajánlatot nyújt be. Ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe is.

1.4. Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt.

1.5. Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül
alvállalkozónak és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
erőforrást biztosít.

1.6. Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)‐c) pontja, a
67. § (1) bekezdésének a), d)‐f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3)
bekezdésének a), d)‐f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn.

1.7. Ajánlattételi dokumentáció: Az ajánlattétel általános és különös tartalmi, illetve formai
követelményeit tartalmazó jelen dokumentum, amelyet az Ajánlatkérő bocsát az
ajánlattevők rendelkezésére és amelynek átvétele az érvényes ajánlat benyújtásának
feltétele.

1.8. Ajánlattételi felhívás: A jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett
hirdetmény.

1.9. Üzleti titok: a Ptk. 81. §‐ának (2)‐(3) bekezdésében így meghatározott fogalom.
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1.10. A választott eljárás: nemzeti értékhatárt nem elérő értékű egyszerű közbeszerzési
eljárás.
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AZ Egyszerű ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
AZ AJÁNLATTÉTEL ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA IRÁNYULÚ FELHÍVÁS
I.

II.

SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
A. NEVE: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZUM
B. POSTAI CÍME: 1108 BUDAPEST MÁDI U. 173.
C. KAPCSOLATTARTÁSI PONT: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZUM GAZDASÁGI IRODA SZABÓ
ILDIKÓ
D. TELEFON: 06‐1‐2612594
E. E‐MAIL: szaboildiko@t‐online.hu
F. FAX: 06‐1‐4335084
SZAKASZ: SZERZŐDÉS TÁRGYA
A. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁT KÉPZŐ TELJES TERVDOKUMENTÁCIÓT A 1. SZ. MELÉKLET
TARTALMAZZA.
B. A SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL TÖRTÉNIK
C. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: KB. 3 HÓNAP TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 2011. OKÓBER 18.
D. TELJESÍTÉS HELYE: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM 1108 BUDAPEST MÁDI U. 173.
E. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: AZ ÉRVÉNYES SZERZŐDÉS
MEGLÉTE, RÉSZFELADAT ESETÉN A RÉSZFELADAT MŰSZAKI TARTALMÁNAK TELJES
IGAZOLÁSA A RÉSZÁTADÁS‐ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV. VÉG SZÁMLA ESETÉN: A
MŰSZAKI ÁTADÁS‐ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS A MUNKÁRA VONATKOZÓ
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
F. AZ AJÁNLATOK BIRÁLATI SZEMPONTJAI:
I. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
II. ÁRSZEMPONT
III. MINÖSÉGI SZEMPONT
IV. MENNYISÉGI (EZEN ÁRBÓL MENNYI AZ A LEGTÖBB MENNYISÉG AMIT
CSERÉLNI LEHET)
V. AZ AJÁNLATTEVŐ MENNYI IDEJŰ GARANCIÁT VÁLLAL AZ ELVÉGZETT
MUNKÁÉRT.
G. AZ ALKALMASSÉGI KÖVETELMÉNYEK A 69.§ (2) BEKEZÉSE ALAPJÁN:
I. A 66.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN KÉRJÜK A PARAGRAFUS A), B), C) PONTJAI
SZERINTI IGAZOLÁSOKAT BENYUJTANI
II. A 67.§ (2) BEKEZÉDSE ALAPJÁN LEVŐ IGAZOLÁSOK MEGLÉTE KÖTELEZŐ,
VALAMINT A 67. § (1) BEKEZDÉS B) ÉS C) PONTJA SZERINTI IGAZOLÁSOKAT.
H. A HIÁNYPÓTLÁSRA LEHETŐSÉGET AZ IDŐ RÖVIDSÉGE MIATT NEM TUDUNK
BIZOSÍTANI.
I. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2011.JÚNIUS 28.
J. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 1108 BUDAPEST MÁDI U. 173.
K. AZ AJÁNLATOKAT MAGYAR NYELVEN KÉRJÜK BENYUJTANI
L. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZUM
M. AZ
AJÁNLATOKAT
TÁRGYALÁS
NÉLKÜL
A
SZAKÉRTŐI
VÉLEMÉNYEK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL BIRÁLJA EL A BIZOTTSÁG
N. SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONJA: AZ EREDMÉNYHIRDETÉST KÖVETŐ 20. NAP.
O. AZ AJÁNATTÉTELI FELHIVÁS FELADÁSÁNAK ILL. MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2011.
JÚNIUS 28.
P. TÖBBVÁLTOZATÚ ALTERNATÍV AJÁNLATRA A KÖZBESZERZÉSBEN LEHETŐSÉGET
BIZTOSÍTUNK.
Q. AZ AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZNI KIVÁNJA A 253§(1) BEKEZDÉSÉT
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III.

SZAKASZ JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A. SZERZŐDÉSRE VONATKZÓ FELTÉTELEK:
I. A SZERZŐDÉST BIZOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK(ADOTT ESETBEN)
KÉSEDELMI KÖTBÉR: 100.000,‐ FT/NAPTÁRI NAP, LEGFELJEBB 10 NAP,
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR A SZERZŐDÉS A KIVITELEZŐNEK FELRÓHATÓ OKBÓL
TÖRTÉNŐ MEGHIJUSULÁS ESETÉN: 15.000.000,‐ FT. A MUNKA
MEGHIJUSULÁSÁNAK, ‐ A VÁLLALKOZÓNAK FELROHATÓ OKBÓL ‐
KÖVETKEZMÉNYEIT
A
VÁLLALKOZÁSI
SZERZÖDÉS
TARTALMAZZA
RÉSZELETESEN (KÁRTÉRÍTÉS, EGYÉB MEGHIUSÚLÁS)
II. A FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉS FELTÉTELEK AZ ÉRVÉNYES SZERZŐDÉS
MEGLÉTE, RÉSZFELADAT ESETÉN A RÉSZFELADAT MŰSZAKI TARTALMÁNAK
TELJES IGAZOLÁSA A RÉSZÁTADÁS‐ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV. VÉG SZÁMLA
ESETÉN: A MŰSZAKI ÁTADÁS‐ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS A MUNKÁRA
VONATKOZÓ TELJESÍTÉSIGAZOLÁS. A FIZETÉS A TELJEASÍTÉSTŐL SZÁMITOTT
30 NAPOS FIZETÉSI HATÁRIDŐRE TÖRTÉNIK. AZ AJÁNLATKÉRŐ ELŐLEGET
NEM FIZET. AZ AJÁNLATTÉTEL A SZERZŐDÉS ÉS A KIFIZETÉSEK PÉNZNEME:
HUF.
III. EGYÉB IRÁNYADÓ SZABÁLYOK: 292/2009. (XII.19.) KORM. REND. ÉS AZ
ADOZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII TÖRVÉNY 36/A §.
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Az AJÁNLAT részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke
1. részletes tartalomjegyzék
2. felolvasólap
3. a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok és/vagy igazolások a felhívás
III.2.1.) pontjával és a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. § (1) bekezdése szerinti
útmutatójával összhangban;
4. a felhívás III.2.2.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolások (számlavezető pénzintézetek
nyilatkozata a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan);
5. a felhívás III.2.3.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolások (referenciák bemutatása és igazolása a
Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint);
6. minősített ajánlattevő esetén a Közbeszerzések Tanácsa jegyzék szerinti igazolása (a
minősítéssel érintett körben);
7. az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata;
8. az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti személyekre (szervezetekre), illetve a
közbeszerzés vonatkozó részeire vonatkozó nyilatkozata;
9. az ajánlattevő Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata;
10. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %‐át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek)
tekintetében magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes
vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolata;
11. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %‐át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek)
tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás‐hitelesítéssel ellátott
címpéldány) vagy a Ctv. 9. §‐a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás‐minta
egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal
rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya;
12. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 %‐át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek)
tekintetében folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus
úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális
tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolata;
13. külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %‐át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetén cégszerűen aláírt
nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 63. §‐ában meghatározott igazolásokat az adott ország
mely hatósága jogosult kiállítani;
14. az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében
mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni;
15. az ajánlati dokumentáció 6.1. (ha van ilyen) és 6.3. pontja szerinti kifejezett
ajánlattevői nyilatkozat;
16. az ajánlati dokumentáció 15. pontja szerinti 2‐3. bírálati részszempontokra vonatkozó
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összesítő táblázatok (elektronikus formában is!);
17. nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan (dokumentáció 17.9. pontja
szerint);
18. közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi
Szerződés a dokumentáció 17.5. pontjában foglalt tartalommal.
Azon csatolandó dokumentumok, amelyek a Kbt. 4. §-a 9/A. pontja szerinti körülmények
fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek
A jelen dokumentáció 20. pontjában található valamennyi nyilatkozat, igazolás, egyéb
dokumentum.

10. oldal, összesen: 29

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)‐h)
pontjaiban és 61. § (1) bekezdésének a)‐e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
tekintetében
(Az ajánlattevők teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!)

Alulírott ……………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.
§-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;

f)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
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g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott,
jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított
és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a)
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
b)

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81.
cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

c)

korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat megállapította;

d)
e)

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kijelentjük továbbá, hogy a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt.
60. § (1) bekezdésének a)-h), 61. § (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott kizáró
okok.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) a 60. § (1) bekezdésének a)‐h)
pontjaiban és 61. § (1) bekezdésének a)‐e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
(A közbeszerzés értékének 10 %‐át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók teszik
cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!)

Alulírott ……………….. társaság (alvállalkozó), melyet képvisel: …………………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt‐ben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a
közbeszerzés értékének 10%‐át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az alvállalkozó személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az alvállalkozó tevékenységét más bíróság hasonló okból
és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
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g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a
(5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott,
jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt
évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett
el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat megállapította;
d)

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

14. oldal, összesen: 29

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevő [közös ajánlattétel esetén
valamennyi közös ajánlattevőt külön fel kell tüntetni ],

Alulírott ............................... (képviseli: ....................................) mint a közbeszerzés 10%‐át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 1
az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentem, hogy ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban
szerződésszerűen teljesített, építési, felújítási munkákra vonatkozó legjelentősebb referenciáink az
alábbiak voltak, amelyekre vonatkozóan – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti megrendelők
esetén – a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően igazolásokat is csatolunk:

A szerződést Az
ellenszolgáltatás Teljesítés ideje
kötő másik fél összege

A szállítás tárgya

(forint)
[Az ajánlattevő tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében külön‐
külön ebben a táblázatban kell az adatokat megadni]

[A közbeszerzés 10%‐át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében
[több ilyen alvállalkozó esetén valamennyi ilyen alvállalkozó tekintetében külön‐külön ebben a
táblázatban kell az adatokat megadni]

Kelt:

……………………..
cégszerű aláírás
ajánlattevő
1

A nem kívánt rész törlendő! A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell megtenni.
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………………………………
cégszerű aláírás
10%‐ot meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó2

Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel
kell ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.

2

Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. 2
A nem
kívánt rész törlendő! A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell megtenni.
2
Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot.

16. oldal, összesen: 29

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)‐h)
pontjaiban és 61. § (1) bekezdésének a)‐e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
tekintetében
(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!)

Alulírott ………….. társaság (erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: …………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki:

Kbt. 60. § (1) bekezdés:
i)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

j)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

k)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.
§-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

l)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;

m)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
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n)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

o)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott,
jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított
és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

p)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:
f)
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
g)

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény 11. §-a vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő
ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben –
jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

h)

korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat megállapította;

i)
j)

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. §‐ának (3)‐(4) bekezdése
alapján, a Kbt. 4. § 3/D‐E. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel
(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön‐külön)

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint a
Kbt. 65.§‐ának (3) bekezdése szerinti szervezet

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A [ ] számú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevő]‐vel megkötendő szerződés
teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a
szerződés teljesítésének időtartama alatt:

[az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint].
Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn/nem áll fenn3.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

3

A nem kívánt rész törlendő, illetve többségi befolyás hiányában közjegyző által hitelesített nyilatkozat
csatolandó!
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ŰRLAP
az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció letöltésének igazolására
(Az ajánlattevő tölti ki abban az esetben, ha a dokumentációt elektronikus úton tölti le! )

Az ajánlattevő jelen igazolásnak elektronikusan, az alábbi e‐mail címek valamelyikére történő
elküldésével igazolja a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának elektronikus
úton történt átvételét:
Címzett:

E‐mail:

Előírt formátum: pdf, tif

Az ajánlattevő neve:
Székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Letöltés időpontja (év, hónap, nap):
Fax:
e‐mail:
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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2 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A hirdetmény kézhezvételének dátuma:2011.06.09.
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Zrínyi Miklós Gimnázium
Postai cím: Mádi u. 173.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Zrínyi Miklós Gimnázium gazdasági iroda
1. Címzett:
2. Telefon:
3. E-mail:
4. Fax: +36-1-433-50-84
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zmg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
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Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai,
valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a
kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Az ajánlatkérő székhelye, Budapest, Magyarország
NUTS-kód HU
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt
(csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és
gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai,
valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében
Az ajánlatkérő elvárásai és feltételei:
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: ………………………
További tárgyak:
II.1.7)Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes
információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány
használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)

23. oldal, összesen: 29

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben): nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további
szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés
megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 2011.
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap) 2011. október 18.
III.SZAKASZ: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
késedelmi kötbér: 100.000 Ft/naptári nap, legfeljebb 10 naptári
napig
meghiúsulási kötbér: a szerződés Szállítónak felróható okból
történő meghiúsulásaesetére 5.000.000 Ft
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével
összhangban – a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítéstől számított 30 napos határidőre történik. Az ajánlatkérő előleget
nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint
(HUF).
Egyéb irányadó jogszabályok:
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet;
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben) nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
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vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a
megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban
és a Kbt.61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 61. § (1) bekezdésének a-c)
pontjában, illetve a Kbt. 62. § bekezdésének a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia
kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá [Kbt. 249. § (3) bekezdés].
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles
nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3)
bekezdés].
A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását
az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6)
bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból.
A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredetiben vagy hiteles
másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi
intézmény tekintetében azok nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra
vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja,
sorban állásokra vonatkozó információ az ajánlattételi felhívás feladásának
napját megelőző 12 hónapban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a számlavezető
pénzügyi intézmények nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely
pénzforgalmi számláján sorban állás volt az ajánlattételi felhívás
feladásának napját megelőző 12 hónapban. (Az ajánlattevő, közös
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ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített szállításait az
alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerint. A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló
adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik
együttesen az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36
hónapban szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 10 millió forint
névértékű meleg étkezési utalvány szállítására vonatkozó referenciával.
(Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is
megfelelhet.)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó
különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz
(képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV.SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x, egyeztetés lehetséges a legesélyesebb
ajánlattevővel.
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
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Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott
esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor kerülte? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/14 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi
jelentkezések benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás
esetén) 2010/07/04 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap)
Időpont: 12.00
Helyszín : Zrínyi Miklós Gimnázium tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti személyek.
V.SZAKASZ: kiegészítő információk
V.1)A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok)
nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
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2011. július 4. napja 12.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 20. nap, 10.00 óra. Amennyiben ez a nap
nem munkanap, az azt követő első munkanap 10.00 óra.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás
tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében
térítésmentesen dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A
dokumentáció átvehető a Zrínyi Miklós Gimnázium gazdasági irodáján
munkanapokon:hétfőtől csütörtökig 9.00 és 15.00 óra, péntekenként 9.00
és 12.00 óra között. Az ajánlatkérő a jelen eljárás dokumentációját teljes
terjedelmében elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi a saját honlapján
(www.zmg.hu) a Közbeszerzési Pályázat menüpont alatt. A dokumentáció
átvételének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A személyesen
illetve az elektronikusan letöltött és átvett dokumentáció benyújtásáról az
ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 0-100
pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre
kerekíti.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Értékarányosítás az ajánlattételi dokumentációban részletezésre kerülő
módon.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
Az eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.
Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §ában és a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Tárgyalásra a legkedvezőbb ajánlattévővel kerülhet sor.
Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70.
§ (2) bekezdése és a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti kifejezett
nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
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értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
Képviseleti jog igazolása: Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti
jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából
magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az
érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolata, illetve a
cégaláírási
nyilatkozat
(közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel
ellátott
címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást
adó jogosultsággal rendelkező) személytől, a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti
vagy hiteles másolati példánya.
Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű)
ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott
igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani. Az
ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti
elbánást.
Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a nem biztosítja.
Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar,
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a
24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni.
Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az erőforrást nyújtó szervezet
meghatározására, az erőforrás fogalmára és igénybe vételének feltételeire
a Kbt. 4.§-ának 3/D. és 3/E. pontjai az irányadók.
Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.”
rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján
az ajánlatkérő előírja, hogy az igazolásokat eredetiben vagy hiteles
másolatban kell benyújtani.
A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. § (2)
bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel(személlyel) köt szerződést.
V.8) E hirdetmény kiadásának dátuma: 2011/06/8 (év/hó/nap)
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