3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály
Címzett: Zseli Imre
Telefon: +36-94-520-297
E-mail: izseli@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-380
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
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

xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
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
Különféle papíráruk, irodaszerek és nyomtatványok beszerzésére vonatkozó
szállítási szerződés
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3
NUTS-kód HU222
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
Különféle papíráruk, irodaszerek és nyomtatványok beszerzésére vonatkozó
szállítási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30199000-0

További
tárgyak:

30199230-1
30197643-5
30199330-2
22440000-6
22822000-8
22850000-3

30199710-0
30192000-1

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.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
egyes szállítandó irodaszerek esetében ajánlatkérő meghatározott gyártmányú,
típusú, fantázianevű termékre hivatkozik. Az ilyen termékmegnevezés csak az adott
termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében
bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő. A cikkszámok az Ajánlatkérő
nyilvántartási, beszerzési rendszere alapján kerültek megadásra.
Papír, irodaszer
Cikk szám, Megnevezés, Mennyiség, Mértékegység
201. LC/6 öntapadós boríték, 120 000 db
202. LC/6 szilikonos boríték, 50 000 db
203. Melléklet szerinti nyomtatott borítékok, 138 500 db
204. LC/5 öntapadós boríték, 20 000 db
208. TB/4 redős-talpas 3 cm/4941, 5 000 db
354. LA/4 francia boríték, 5 000 db
209. Füzet A5/ 27-32 kockás, 200 db
210. Füzet A5/ 21-32 vonalas, 150 db
216. Spirálfüzet A4/80 l vonalas, 200 db
217. Spirálfüzet A4/80 l kockás, 300 db
219. Spirálfüzet A/4/80 l sima, 20 db
227. Határidőnapló 2011 A5 NAPI, 100 db
228. Határidőnapló 2011 A4 HETI, 150 db
229. Top Timer A4 napi agenda 2011-es, 80 db
230. Top Timer A4 határidőnapló 2011-es, 80 db
231. KF 5íves csom. 80x120/EP csomagolópapír, 200 csom.
232. Iratgyűjtő Gréta A4, 5 000 db
233. Gyorsfűző Gréta A4, 3 000 db
234. Irományfedél kasírozott A4, 4 000 db
235. MAX HDF 10 tűzőgép, 100 db
236. SAX 620 tűzőgép, 80 db
237. Tűzőkapocs No.10 1000/dob., 1 000 db
238. Tűzőkapocs 24/6 1000/dob, 500 db
239. Salta gemkapocs H 28-100 100/dob, 300 db
240. Salta gemkapocs 50 mm 100/dob, 200 db
241. Pénztárszalag 57,5/60/1pld., 120 db
243. Térképtű (Bástya fejű rajzszeg), 24 db

244. FILA Supermina 12-es színesceruza készlet, 40 kszl.
245. Koh-I-Noor ceruza HB, 500 db
246. Koh-I-Noor ceruza 2B, 100 db
248. FILA Fluo rostiron kék, 200 db
249. FILA Fluo rostiron narancs, 200 db
250. FILA Fluo rostiron rózsa, 200 db
251. FILA Fluo rostiron sárga, 200 db
252. FILA Fluo rostiron zöld, 200 db
254. Tratto Pen tűfilc sötétkék, 500 db
255. Tratto Pen tűfilc fekete, 300 db
258. Permanent M alk.filc. 4-es, 50 kszl.
355. Permanent M alk.filc.1 m/m fekete, 150 db
265. Zebra toll F301, 600 db
269. Zebra F betét kék, 600 db
270. Zebra F betét fekete, 100 db
272. Tikky radir 40, 400 db
273. Vonalzó 20 cm KF, 50 db
274. Vonalzó 30 cm KF, 50 db
276. Coral golyósiron kék (eldobható), 1 500 db
281. Stanger bélyegzőfesték 25 ml fekete, 10 db
282. Stanger bélyegzőfesték 25 ml kék, 10 db
361. Stanger bélyegzőfesték 25 ml zöld, 50 db
284. Cheng levélbontó fém, 30 db
286. Pentack 12x10 rag.szalag, 500 db
287. Aero cellux 19 mmx33 fm, 400 db
288. Asztali naptár 2011 24 TA, 400 db
289. Naptárhát 24 HA, 50 db
292. Genotherm A4 NN 80 mikr./100, 2 000 db
293. Lefűzhető tasak 40 mikr./100, 35 000 db
294. Perforált notesz A4 sima, 10 db
295. Perforált notesz A4 vonalas, 10 db
296. Perforált notesz A4 kockás, 10 db
297. Perforált notesz A5 sima, 40 db
298. Perforált notesz A5 vonalas, 10 db
299. Perforált notesz A5 kockás, 10 db
300. Stanger hibajavító folyadék, 10 db
301. Sakota hegyező, fém, 24 db
302. Sakota gr. Ironbél HB, 200 db
303. Sharp gr. Ironbél B, 50 db
304. Sharp gr. Ironbél 2B, 50 db
306. PVC gyorsfűző, 500 db
307. Sakota olló 21 cm, 70 db
308. Sakota olló 16 cm, 36 db
311. Natur tokos iratrendező, 200 db
312. Tranzit plus műa. Irattálca, 100 db
316. 240/1 pld. 12" leporelló (Patria) 1.800 ív/dob., 61 200 ív
317. 240/2 pld. 12" leporelló (Patria) 900 ív/dob., 100 800 ív
321. 75x75 mm Post-it, 1 000 db

363. Post-it jelölő 5x100 15 mm x 50 mm, 100 db
322. Kockatömb 10x10x10 fehér, 600 db
323. Tesa rag.szalag barna 48 mmx66 m, 108 db
324. Hegyező, asztali, 25 db
326. Zebra M-301 0,5-ös ceruza, 400 db
327. Írószertartó DP szögletes, 30 db
328. Tixotépő (12x10 rag. szalaghoz), 100 db
329. Kapocskiszedő, 40 db
331. Álló irattartó karton, vegyes színű MX, 700 db
332. Apli etikett 190x61 25 db/A4 ref. 01233, 20 db
333. Apli etikett 97x42,4 100 db/A4 ref. 01288, 20 db
334. Fénymásolópapír A3 80 gr. "A" min., 2 000 csom.
335. Fénymásolópapír A4 80 gr. "A" min., 8 000 csom.
385. Fénymásolópapír A4 250 gr. "A" min., 25 csom.
365. Hp premium plus photopapír 280 g/m2 A3 297x420 mm, 20 csom.
336. Gyűrűskönyv A4 2 gy.Es LOGIC, 300 db
337. Gyűrűskönyv A4 4 gy.Es LOGIC, 50 db
346. Ibiclear előlap A4 víztiszta, 1 000 ív
347. Hibajavító roller Pritt 4,2 mm, 100 db
350. Iratsin A4 3mm, 100 db
351. Iratsin A4 5mm, 100 db
356. Kenőfejes ragasztó viaszszerű 20g, 150 db
366. Gyurmaragasztó, 10 csom.
367. Mikrotoll 0,5 mm-es (zselés toll) ICO gél, 50 db
368. Tasak légpárnás 200x275, 50 db
369. Tasak légpárnás 240x350, 50 db
370. A/4 100 mikron lamináló fólia 100 ív/csom., 10 csom.
372. "Clip-Cart" táblához törölhető filctoll-készlet (4 db-os fekete, kék, piros, zöld), 5
kszl.
374. Fűzőkapocs 23/10, 30 db
375. Tűzőgép KW-triO 50SBN (23/10-es kapocshoz), 30 db
376. Brigh White Inject Paper (plotterbe) 90 mg/m2 A0 roll (külső/belső átmérő
100/50), 4 db
380. A/5-ös leporelló 2 pld-os (Patria), 4 500 ív
381. SAX 418 karos nagy lyukasztó, 70 db
383. A/3 zöld fénymásolópapír DG47, 4 csom.
384. A/3 sárga fénymásolópapír CY39, 4 csom.
390. Lyukasztó Leitz 50-20 (négylyukú), 10 db
391. Post it index 5x20 11,9 mm x 43,2 mm (nylonos), 100 db
392. Tasak légpárnás 200x175 (CD lemezhez), 300 db
393. 2 gyűrűs emelőkaros iratrendező (legalább 7 cm vastag), 100 db
394. 2 gyűrűs iratrendező, 7,5 cm, 40 db
395. 4 gyűrűs iratrendező, 7,5 cm, 20 db
396. Iratgyűjtő gumis A/4 (műanyag), 30 db
397. Iratgyűjtő gumis A/4 300 mm gerinc (műanyag), 30 db
398. Apli etikett A/4 210x297 mm 100 ív/csom., 1 csom.
399. Apli etikett A/4 70x42,3 mm 100 ív/csom., 1 csom.
400. Genotherm, vastag, A/4, 20 mm, 80 db

401. CD-tartó tasak, lefűzhető, szabvány lyukasztással, 180 db
402. Irattartó harmónikás A/4, 5 db
403. Edding 140 S (0,3 mm) 4 színű alkoholos filc, 4 csom.
Nyomtatvány
Cikk szám, Megnevezés, Mennyiség, Mértékegység
NY/001 Készpénzátutalási megbízás nyomtatva (különféle), 307 000 db
NY/002 Tértivevény 120 gr-os leporello 1 pályás
C.sz.ny. 7976-1.r.sz., 100 000 db
NY/003 Tértivevény 120 gr-os vágott C.sz.ny. 7976-1. r.sz., 80 000 db
NY/010 Szabadságengedély (50x2) Sz.Ny.18-49/n.r.sz., 50 db
NY/005 Személygépkocsi menetlevél A/5 D.Gépjármű 36/5.r.sz., 10 db
NY/023 Időszaki pénztárjelentés B.13-21/V, 10 db
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 szolgáltatásmegrendelésre 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 2010/01/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A késedelmi
kötbér mértéke 1 millió forint értékű megrendelésig napi 10.000,- Ft, 1 millió forint
feletti értékű megrendelés esetén napi 50.000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke
az összesített ajánlati ár 10 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleg fizetését nem vállalja. Ajánlattevő havonta legfeljebb egy
részszámla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdésének
megfelelően ajánlattevő szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a számlát
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 vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban:
Kbt.) 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdésben foglalt kizáró
ok fennáll. Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel szemben,
illetőleg akinek a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójával szemben,
vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése, valamint a
Közbeszerzési Értesítő 2009. szeptember 23-án megjelent 111. számában közzétett
Közbeszerzések Tanácsának útmutatója szerint kell igazolni. A nyilatkozatoknak az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja
szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a jelen ajánlati felhívás
feladását megelőző három naptári évi (2006., 2007. és 2008.) összesített teljes nettó
forgalmáról és ugyanezen időszak alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (irodaszerek
szállítása) szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak.
A fenti alkalmassági követelmények igazolhatóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében
és a 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint is. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor köteles igazolni a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll-e fenn, avagy sem
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők
és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója, ha
a) a teljes nettó árbevétele a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három
naptári évben (2006., 2007. és 2008.) évenként nem érte el legalább a nettó 20
millió forintot,

b) a közbeszerzés tárgya (irodaszerek szállítása) szerinti nettó árbevétele a jelen
ajánlati felhívást megelőző három naptári évben (2006., 2007. és 2008.) évenként
nem érte el legalább a nettó 15 millió forintot.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) b) szerinti
alvállalkozónak a fenti feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének
b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző
három naptári évben (2006., 2007., 2008.) teljesített legjelentősebb szállításainak
a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referencia nyilatkozatait vagy igazolásait. A
nyilatkozatoknak vagy igazolásoknak tartalmazniuk kell legalább a teljesítés idejét
(legalább év és hónap megjelölésével) és helyét, a szerződést kötő másik fél
megnevezését, a szállítás tárgyát, és az ellenszolgáltatás összegének vagy a
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatnak a megjelölését.
A fenti alkalmassági követelmények igazolhatóak a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében
és a 4. § 3/E. pontjában foglaltak szerint is. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor köteles igazolni a
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll-e fenn, avagy sem
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, a közös
ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó, ha:
az ajánlattételi határidőt megelőző három naptári évben (2006., 2007., 2008.)
nem rendelkezik legalább 1-1 db, - azaz évente 1, összesen legalább 3 db -, a
közbeszerzés tárgya (irodaszerek szállítása) szerinti, egyenként
- legalább nettó 10 millió forint értékű, vagy
- legalább 500 ezer db irodaszer szállítását tartalmazó referenciával.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevő és a Kbt. 71. §
(1) b) pontja szerinti alvállalkozó együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre 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

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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
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 került-e? 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: 2009/11/23 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza. Átutalással vagy bankszámlára befizetéssel
fizetendő. Az átutalást vagy befizetést a TriCSÓK Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell teljesíteni, az
átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „Dokumentáció, Irodaszerek”
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/23 (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)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:

VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, I. emeleti
kisterem (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (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:
Dátum: 2009/12/09 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 2009/12/18 (év/hó/nap)
Időpont: 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)
A dokumentáció rendelkezésére bocsátásának módja: az A) melléklet II. pont
szerinti helyen átvehető személyesen, munkanapokon 10-13 óráig (az ajánlatok
felbontásának napján 9-10 óráig), illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetését igazoló
eredeti pénzintézeti igazolás átadása, valamint az ajánlattevő elérhetőségeinek
megadása. A dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől
számított két munkanapon belül, postai úton történik feltéve, hogy a dokumentáció
ellenértékének megfizetését, az ajánlattevő eredeti pénzintézeti igazolás
bemutatásával igazolta.
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:
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:
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:
1)Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-a szerinti hiányok pótlására.
2) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az összegezésben
megnevezi a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a Kbt. 91. §
(2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott esetekben vele kötheti meg a
szerződést.
3) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek
a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell
nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a
feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő
megjelölését.
4) Az ajánlat formája: az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
5) Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
6) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c)
pontjaira valamint a (3) bekezdésre vonatkozóan.
7) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70.
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
8) Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) b) pontja
szerinti alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
9) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak ajánlatához csatolnia kell az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolati
példányát, egyéni vállalkozók esetében az érvényes vállalkozói igazolvány egyszerű
másolatát.
10)Amennyiben ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 2006. évi V. tv. (Ctv.)
szerint rendelkeznie kell aláírási címpéldánnyal vagy aláírás-mintával, úgy az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot kézjegyükkel ellátó cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése
szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Amennyiben az ajánlatot
nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek
az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó,
a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az eredeti példányát is
szükséges csatolni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
Telefon: +36-94-520-290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
Telefon: +36-94-520-290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Tisztségviselői Osztály
Címzett: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
Telefon: +36-94-520-290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

