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Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
HU-Szombathely: Internetszolgáltatások
2011/S 84-138134
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth L. u. 1-3.
Kapcsolattartó: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály
Informatikai Iroda
Figyelmébe: Keringer Zsolt
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94520221
E-mail: keringer@szombathely.hu
Fax +36 94520208
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérı általános címe www.szombathely.hu
További információk a következı címen szerezhetık be: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Teréz krt. 19. III. emelet 37.
Figyelmébe: Bozsó Virág
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13542760
E-mail: szombathely@tricsok.hu
Fax +36 13542768
Internet: www.tricsok.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következı címen szerezhetık be: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth L. u. 1-3.
Kapcsolattartó: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Tisztségviselıi Osztály
Figyelmébe: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94520290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax +36 94520335
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kossuth L. u. 1-3.
Kapcsolattartó: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Tisztségviselıi Osztály
Figyelmébe: dr. Németh László (Fszt. 019. sz. iroda)
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 94520290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax +36 94520335
I.2) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést Nem
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Szombathely Megyei Jogú Város Internet alapú városi hálózata.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 7
A teljesítés helye Szombathely Megyei Jogú Város területe. Részletes helyszín- és végpontlistát a dokumentáció tartalmaz.
NUTS-kód HU222
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerzıdés alapján Szombathely internet alapú városi hálózatának fejlesztése és üzemeltetése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
72400000, 72420000
II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen
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II.1.8) Részekre történı ajánlattétel
Nem
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem
II.2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség
Menedzselt intézményi adathálózat: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények számára zárt
adathálózat és központi Internet kijárat biztosítása szolgáltató által menedzselt végponti routerekkel, valamint a városi
képviselık otthoni Internet kapcsolatának biztosítása.
Menedzselt központi tőzfalszolgáltatás: Szombathely MJV Önkormányzatához tartozó városi intézmények közös internet
kijáratának védelmére tőzfal szolgáltatás biztosítása.
Menedzselt Internet szolgáltatás: Szombathelyi végpontok számára Internet szolgáltatás biztosítása Szolgáltató által
menedzselt routerrel.
HotSpot szolgáltatás és Internet biztosítása rendezvényekhez: Vezeték nélküli hozzáférési szolgáltatás biztosítása a város
megadott pontjait lefedve, melyek segítségével WLAN interfészekkel rendelkezı számítógépek, illetve arra alkalmas
mobiltelefonok használói számára lehetıvé válik, hogy hozzáférjenek az Internethez. Továbbá a Szombathely Megyei Jogú
Város által megrendezésre kerülı úgynevezett "nagy rendezvények" helyszínén megfelelı sávszélességő, garantált internet
elérés biztosítása.
Központi szerver infrastruktúra biztosítása: Levelezı rendszer bevezetéséhez szükséges szerver, storage és mentırendszer
hardver elemek biztosítása.
A megvalósítás részletes leírását az ajánlati dokumentáció mőszaki leírása tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem
II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: 48 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek
A nyertes ajánlattevı az alábbi szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Meghiúsulási kötbér, mértéke: a nettó havi átalánydíjnak 6 hónapra számított összege.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı elıleget nem fizet. A számla ellenértékét ajánlatkérı a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki.
A Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Ajánlatkérı az Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevıi számlára
alkalmazza. Részszámlázásra a dokumentációban foglaltak szerint van lehetıség.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bek. a)-i) pontokban, valamint a
Kbt. 61.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, aki, illetıleg akinek a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bek. a)-b) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyikének hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdései szerint kell igazolni. Továbbá az ajánlattevınek az ajánlatban
nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés 10 %-át nem meghaladó
mértékben a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Az ajánlatba csatolni kell, a Kbt. 66. §
(1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelızı 3 naptári évi (2008., 2009. és 2010.) összesített teljes és a
közbeszerzés tárgya szerinti (internet alapú hálózat fejlesztése és üzemeltetése tárgyú) nettó árbevételrıl szóló
nyilatkozatot, attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 4. § 3/E. pontja és a 65.§ (3)-(4) bekezdései és a 69.§ (4)-(9)
bekezdései.
Amennyiben ajánlattevı erıforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevınek
nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
fennáll-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) a) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a jelen felhívás feladását megelızı 3 naptári
évben (2008., 2009. és 2010.) összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a 150 000 000 HUF-ot és a közbeszerzés
tárgya szerinti (internet alapú hálózat fejlesztése és üzemeltetése tárgyú) nettó árbevétele nem éri el a 120 000 000 HUF-ot.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell, a Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja alapján és a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint a 2008., 2009.,
2010. évben teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában elıírt
követelményeknek megfelelı, legjelentısebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek)
tartalmaznia kell legalább a szerzıdést kötı másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló adat megjelölését, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidı - legalább év és hónap megjelölésével). Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 4. § 3/E. pontja és a 65.§ (3)-(4) bekezdései és a 69.§ (4)-(9)
bekezdései.
Amennyiben ajánlattevı erıforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevınek
nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
fennáll-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
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a) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem mutat be a 2008., 2009., 2010. naptári években legalább 1, a közbeszerzés tárgya
(internet alapú hálózat üzemeltetése) szerinti referenciát, amelyek mindegyike megfelel az alábbi feltételeknek:
— legalább 12 hónap folyamatos szolgáltatást tartalmazott,
— a hibaelhárítás megkezdésére munkaidıben 2 órán belüli határidıt kellett a szolgáltatónak betartania,
— legalább 60 telephelyre kiterjedı zárt adathálózati szolgáltatást magában foglalt,
— tőzfal üzemeltetési szolgáltatást magában foglalt,
— nyilvános hot-spot szolgáltatást magában foglalt.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérı csak és kizárólag a
referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre esı hányadát veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
Nem
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét és
képzettségét?
Nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 16.6.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 80 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 80
000 HUF + ÁFA. Átutalással vagy bankszámlára befizetéssel fizetendı. Az átutalást vagy befizetést a TriCSÓK Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalás vagy
befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a "Dokumentáció; SzH, Internet" kifejezést.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı
16.6.2011 - 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére
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 idıtartama
Idıtartam napokban 100 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.6.2011 - 10:00
Hely
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, I. emeleti tanácsterem (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1-3.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E?
Nem
VI.2) A SZERZİDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérı a hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint teljes körben lehetıséget biztosít.
2) Az eredményhirdetés idıpontja: 13.7.2011 (10:00). Ajánlatkérı ezúton hívja meg az eredményhirdetésre az
ajánlattevıket.
Helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, I. emeleti tanácsterem (MAGYARORSZÁG, 9700
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).
3) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 25.7.2011 (10:00).
Helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).
4) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi
információkat:
— Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
— "Szombathely Megyei Jogú Város Internet alapú városi hálózata",
— az eljárás nyilvántartási száma,
— a dokumentumot beküldı neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.
A nem megfelelıen címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérıt felelısség nem terheli.
5) Az ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése során a nyertes
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ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerzıdést, amennyiben
ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.
6) A Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés
teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevı az ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint.
7) Ajánlatkérı a Kbt. 70/A §-ban foglalt elıírások közül kizárólag a d), e) és f) pontok szerinti követelmények teljesítését írja
elı, azzal a kitétellel, hogy a Kbt. 70/A § (1) bek. e) pont második mondata nem alkalmazandó. Követelmény továbbá az
ajánlat bekötése, összefőzése vagy összetőzése. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A Kbt. 20.
§ (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplı igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók.
8) Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevırıl:
— Nyilvántartó cégbíróság neve,
— Cégjegyzékszám,
— Belföldi adószám,
— Pénzforgalmi jelzıszám,
— Képviselı neve,
— Kapcsolattartó személy neve,
— Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma,
— Kapcsolattartó személy faxszáma,
— Kapcsolattartó személy e-mail címe.
9) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az
ajánlattevık neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a fıbb, számszerősíthetı adatok, amelyek a bírálati szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
10) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.
11) A dokumentáció átvehetı személyesen, munkanapokon 8:00-11:00 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 8:00-10:00
óráig). A dokumentáció átvételének feltétele, hogy az ajánlattevı az átutalást igazoló dokumentum egyszerő másolatát az
ajánlatkérı részére átadja/megküldje. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevı személy átvételi
elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni az ajánlattevı elérhetıségeit
(név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, esetlegesen kapcsolattartó személy neve).
12) A Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétıl számított 2
munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy az ajánlattevı az átutalást igazoló dokumentum egyszerő másolatát az
ajánlatkérı részére átadta/megküldte és bármely esetben az ajánlattevı a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett
kérelmében megadta elérhetıségeit (legalább: név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám). A
dokumentáció nem ruházható át.
13) Ajánlattevınek (közös ajánlattevıknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
14) Ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) c) és d) pontja
vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
15) A Kbt. 71. § (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, a felhívás szerint szükséges alkalmassági igazolásokat a
Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell megadni.
16) Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítésére való
pénzügyi, gazdasági, illetve mőszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minısített ajánlattevık
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
17) Ajánlattevı az ajánlati felhívás IV.3.7) pontjában foglaltaknak megfelelıen, az ott szereplı idıtartamig ajánlatához kötve
van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott idıpont ennél késıbbi, akkor ajánlattevı ajánlatához a Kbt.
78. § (2) bekezdésében meghatározott idıpontig van kötve.
18) Ajánlatkérı az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar
Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar
Forintra.
19) Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidıvel kapcsolatosan a közép
-európai idı az irányadó.
20) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevıknek a közös ajánlattétellel összefüggı
megállapodásukat. A dokumentációban meghatározottak szerint.
21) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevınek és Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozóknak és erıforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-i) pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a
székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat
mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a
kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektıl kell olyan igazolást benyújtani, amelybıl
megállapítható, hogy az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó
szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
22) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplı dokumentumokat aláíró, az ajánlattevı és a Kbt. 71. § (1) bek. b) és d)
pontjai szerinti alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselıjének aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplı
képviselı írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is
tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselı általi, cégszerő aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
23) Amennyiben az ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet valamely a felhívásban vagy a
dokumentációban elıírt igazolás helyett a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az
esetben az ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
adatot kívánja a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus
elérhetısége.
24) Az ajánlattevınek részletes árajánlatot kell tennie.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság
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 közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX
tv. 323. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
28.4.2011
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