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
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kecskeméti Főiskola
Postai cím: Izsáki út 10.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Molnár János gazdasági - műszaki főigazgató
Telefon: 76/501-970
E-mail: Fax: 76/501-974
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 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
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
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
Környezetvédelem
xOktatás
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
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
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Kecskemét Erdei F. tér. 1-3

NUTS-kód HU
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
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 xDinamikus 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
Vállalkozási szerződés / Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar könyvtár
átalakítás, belső felújítási munkáira
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További
45310000-3
tárgyak:
45430000-0
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)
Átalakítással, felújítással érintett épületrész hasznos alapterülete 309 m2
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 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2009/10/16 (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)
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási összeg 10 %-a; késedelmi kötbér: minimum
100 e Ft/nap, maximum 500 e Ft/nap.
Jótállás: a műszaki átadástól számított 3 év; jóteljesítési biztosíték: a nettó vállalási
összeg minimum 3 %-a, max. 5% a műszaki átadás-átvételtől számított 3 év
időtartamraA jóteljestési biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. §. (6) bekezdés a) pontja
szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Megrendelő előleget nem biztosít, a teljesítést követően kiállított 2 db részszámla és
végszámla (minimum 20 % a teljes vállalási díjnak) kiegyenlítése átutalással történik,
a teljesítéstől számított minimum 30 napon belül.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a képviseletre felhatalmazott céget
meg kell jelölni, valamint egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés
teljesítéséért.
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:
Kizáró okok:
- Ajánlatkérő az eljárás során előírja a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d) pontjában, és a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró okok alkalmazását.
Igazolási mód: A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján kell eljárni:
Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és c)
pontja szerinti erőforrást biztosító szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1), a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban, foglalt bekezdés hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmassága
igazolható:
- a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja be az utolsó kettő lezárt
(2007., 2008. év) üzleti év, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített
beszámolóját másolatban mellékletek nélkül
- a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézettől
származó, az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltű
eredeti vagy hitelesített nyilatkozat másolat az ajánlattevő fizetőképességének
megállapítására az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti vállalkozó a számláját,
- számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladó
sorban állás,
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, - a
Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembe vételével - alkalmasságát a Kbt. 65. § (3) , (4)
bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
ha:
- a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített utolsó kettő lezárt
(2007., 2008. év) üzleti évi beszámolói alapján bármelyik évben a mérleg szerinti
eredménye negatív.
- Bankszámláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó
sorban állás volt.
Ajánlattevőnek, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának
külön-külön kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója:
- Ajánlattevő ismertesse saját vezető tisztségviselői végzettségét és szakmai
képzettségét különösen azon személyek végzettségét és képzettségét akik a
teljesítében részt vesznek (szakmai önéletrajz szakmai tapasztalat igazolására,
oklevél másolatok és végzettségek igazolására)
Az ajánlattevő mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az elmúlt 3
év (2006. júliustól) legjelentősebb teljesített, magasépítési munkáit, amelyeket saját
vállalkozásban készítette el határidőre.
Ajánlattevő a referenciaigazolást a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott
tartalommal csatolja. Ajánlattevő külön nyilatkozatban adja meg a szerződést kötő
másik fél nevét, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a beruházás
kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) a kivitelezésben való részvétel formáját
és nagyságát (fővállalkozás, alvállalkozás) és az ajánlattevő által - a teljesített rész
összegét, valamint a beruházás műszaki tartalmát.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, - a Kbt. 4.
§ 3/E pontja figyelembe vételével - alkalmasságát a Kbt. 65. § (3), (4) bekezdésében
foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő ha ajánlattevővel vagy a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójával szemben az alábbi esetek
valamelyike fennáll:
- amennyiben ajánlattevő ügyvezetői, vagy helyettes vezetői közül legalább 1 fő
nem rendelkezik építész mérnöki oklevéllel, továbbá legalább 1 fő nem rendelkezik
építész felelős műszaki vezetői jogosultsággal, ebben minimum 5 éves szakmai
gyakorlattal, (a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel a
Mérnöki Kamarai névjegyzékben nem szerepel (FMV-É).
- az elmúlt 3 év valamelyikében nem volt ajánlattevőnek legalább 1 db bruttó
30 millió Ft vállalási összegű, szerződés szerint teljesített magasépítési
referenciamunkája
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár

8

2. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

1

3. Jóteljesítési biztosíték mértéke (%)
1
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: 2009/08/24 (év/hó/nap ) Időpont: 15.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételárát az ajánlatkérő nevében eljáró ÉPINBER Kft. OTP Banknál
vezetett 11732002-20377515 számú számlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni.
Az átutaláson kérjük feltüntetni: „KF KFK könyvtár - közb. dok.” A dokumentáció díja
tartalmazza az ÁFA-t is.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 15.00 óra
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: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 15.00 óra
Helyszín : Kecskeméti Főiskola 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 1.számú épület fszt.
Kempelen Farkas terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti szervezetek, 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:
2009. augusztus 31. 15.00 óra, helyszíne azonos a bontás helyszínével.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. szeptember 08.
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 megvásárlásának feltétel előzetes telefonbejelentkezést követően
az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése
az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az
ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet, adószámot) és postai megkérés
esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő postai küldeményként a dokumentációt
megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmány
másolatát.
A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál
rendelkezésre áll és megigényelhető. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az
érvényes ajánlattétel feltétele.
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlati dokumentációt igényelni és a
dokumentációt felvenni az ajánlatkérő nevében eljárónál az A. melléklet II. pontjában
megjelölt címen munkanapokon: hétfőtől csütörtökig munkanapokon: 8.00 - 11.00
és 13.00 - 15.00 óráig, valamint pénteken 8.00 - 11.00 óráig lehet. A ajánlattételi
határidő lejártának napján: 8.00 - 15.00 óra között lehet átvenni. A dokumentáció
másra nem ruházható át.
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:
1-10 pont
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:
a legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, egyéb vállalások a legkedvezőbbhöz
viszonyított arányos pontszámot kapnak. A jóteljesítési biztosíték mértéke
legfeljebbe a nettó vállalási összeg %-ban ajánlható meg.
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. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat), zárt
csomagolásban, kell benyújtani, ráíráva:
„KF Kertészeti Főiskolai Kar könyvtár átalakítási, felújítási munkái-közbeszerzési
ajánlat”
2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosít nyújtásához kötött, melyek összegszerűen
meghatározott mértéke: 500.000,- Ft (ötszázezer Ft). Az ajánlati biztosíték
nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő MÁK-nál
vezetett 10025004-00282730-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő
lejártáig átutalással a következő megjelöléssel:”Kecskeméti Főiskola KFTK- aj.
bizt.” Az ajánlati biztosíték bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíthető.
A bankgarancia kedvezményezettjeként a Kecskeméti Főiskolát kell megjelölni.
A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. A

rendelkezésre bocsátás tényét az ajánlattevő köteles ajánlatában az ajánlati
biztosíték megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatával, vagy a
bankgarancia nyilatkozat vagy a készfizető kezességvállalás kötelezvény eredeti
példányával igazolni. Az ajnlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdése alapján
kerül visszafizetésre.
3. Ajánlattevőnek, erőforrást biztosító szervezetnek valamint a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell:
3.1. az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolati példányát.
3.2. az ajánlat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi keltű cégkivonat
másolati példányát, továbbá, amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem
bírált módosítás van folyamatban akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem
másolati példánya is csatolandó.
4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselni. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy
kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő
bizalmasan kezei és a Kbt. 7 § (2) bekezdés alapján őrzi meg.
7. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni.
8. Az ajánlattevő az alábbi nyilatkozatokat csatolja ajánlatában:
8.1. a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót,
8.2. a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint arról, hogy
- az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtotta be ajánlatát. Nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire,
a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra,
- mikro-, kis,- vagy középvállalkozásnak minősül.
8.3. a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontokban foglaltakra.
9. Az ajánlattétel, valamint a teljesítés nyelve a magyar. Az ajánaltkérő valamennyi
nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot magyar nyelven kér becsatolni. Idegen
nyelvű dokumentum esetén becsatolandó annak hiteles magyar fordítása is.
10. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén a
szerződés teljesítése során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre
irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.
11. A második részszámla benyújtásával egyidejűleg a Vállalkozónak igazolnia
kell az alvállalkozók teljesítésarányos kifizetéseit a dokumentációban rögzítettek,
valamint a Kbt. 305. §. (5) bekezdése sezrint.
12. Szerződéskötés követően Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 305. § (5)
bekezdése alapján az alvállalkozó kifizetéséről, vagy a kifizetés megtagadásáról
annak megtörténtét követő 5 napon belül köteles Megrendelőt tájékoztatni. A
Vállalkozó beleegyezését adja,, hogy az alvállalkozó számlái kiegyenlítésre,
engedményezést biztosít a Megendelő felé.

13. Ajánlattevőnek a felhívás III.2.4. pont második bekezdése szerinti
megfelelőségét (éves nettó egymilliárd árbevételt el nem érő ajánlattevő) a 2008.
üzleti évének nettó árbevételére vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatával kell
igazolnia.
14. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-ban foglaltaknak
megfelelően.
15. Ajánlatkérő jogosult második helyezettet hirdetni a Kbt. 91. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/16 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÉPINBER Kft.
Postai cím: Csányi János krt. 12.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:
Telefon: 76/507-313
E-mail: epinber@externet.hu
Fax: 76/416-523
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ÉPINBER Kft.
Postai cím: Csányi János krt. 12.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:
Telefon: 76/507-313
E-mail: epinber@externet.hu
Fax: 76/416-523
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Kecskeméti Főiskola
Postai cím: Izsáki út 10. Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Titkárság Oktatási
főépület I. em. 109.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató
Címzett:
Telefon: 76/501-970
E-mail: Fax: 76/501-974
Internetcím (URL):

