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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT İ  
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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
Építési beruházás  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
Azonosító kód_______________________________________  
Árubeszerzés x 
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal  
Postai cím: Kossuth L. u. 9. sz.  
Város/Község: Eger  
Postai irányítószám: 3300  



Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr. Lánchidi Csaba ügyintézı  
Telefon: 06 36 410-868  
E-mail: LanchidiCs@heves.emrkh.hu  
Fax: 06 36 410-764  
Az ajánlatkérı általános címe (URL): http://emrkh.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérı típusa  
Központi szintő x 
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintő  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidı, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
xEgyéb (nevezze meg): közigazgatás  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelıanyagok 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]  
Repülıtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötıi tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? 
nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  
Meleg étel vásárlására jogosító étkezési utalványok beszerzése  
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – 
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a) Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott 
követelményeknek megfelelıen  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b) xÁrubeszerzés  
xAdásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
(Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal székhelye címe) 3300 
Eger Kossuth L. u. 9. sz.  
NUTS-kód HU312  
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 következık valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, 
maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel  



A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága 
(amennyire lehetséges):  
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján adómentesen 
adható meleg étel vásárlására jogosító étkezési utalvány beszerzése, havonta történı 
folyamatos szállítással (szállítási szerzıdés)  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy: 22420000-0   

További tárgyak:    

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletbıl 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) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Meleg étel vásárlására jogosító utalvány, havonta történı rendeléssel és szállítással 
(ténylegesen betöltött létszámnak megfelelıen). A hivatal engedélyezett összlétszáma 
2009. április 1-jén 197 fı. Hivatali dolgozók részére melegétel-utalványból: legfeljebb 
197 fı ellátását biztosító 12000 forint/fı/hó értékben -20 % (a kért címletek 16x200 Ft 
és 22x400 Ft = 12000 Ft) A teljes mennyiség meghatározása a Kbt. 50. § (2) bekezdése 
szerint történt.  
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 szerzıdés megkötésétıl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı 
jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés 2009/08/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2009/12/31 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Az ajánlatkérı meghiúsulási kötbér címén a kifizetett, de az utalványok érvényességi 
határidején belül be nem váltható étkezési utalványok névértékének 110%-át 
követelheti.  
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 



jogszabályi rendelkezésekre  
Az ajánlatkérı az ellenérték kifizetését havonta, szabályos számla ellenében, a 
teljesítéstıl számított 30 napon belül banki átutalással teljesíti. Az ajánlatkérı elıleget 
nem ad.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike 
fennáll. 
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevınek a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, 
valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek 
a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell. 
Ajánlattevınek az egyéb alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 71.§ (3) bekezdése 
alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
kizáró okok hatálya alá tartozó egyéb alvállalkozót.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozóknak (külön-külön) valamennyi pénzintézetének az ajánlattételi 
határidı lejártának napját megelızı 30 napnál nem régebbi keltezéső (Kbt. 66. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti) nyilatkozata fizetıképességének megítéléséhez az alábbi 
tartalommal: 
a számla megnyitásának idıpontja 
az ügyfél számláján a nyilatkozattételt megelızı egy évben (2008-ban) sorban állás 
elıfordult-e, ha igen, mikor, mennyi ideig  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 
a pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján az ajánlattevınek vagy a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak bármely 
pénzintézetnél vezetett számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelızı egy év 
során volt 30 napot meghaladó idıtartamú sorban állás.  
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevınek, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k)nak a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjának együttesen kell 
megfelelniük, tekintettel a Kbt. 69. § (4) és (5) bekezdéseire. A Kbt. 67. § (1) bekezdés 
a) pont szerinti tartalommal referencia igazolás benyújtása, a Kbt. 68. § (1) 
bekezdésének megfelelıen.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  



A szerzıdés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevı, közös ajánlat esetén a közös 
ajánlattevık vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozója - ez által érvénytelen az ajánlat - ha az ajánlattevınek nincs 
az elızı kettı évben (2007.,2008.) évente legalább 1 db minimum nettó 10 millió Ft 
értékő és a jelen beszerzéssel azonos tárgyú (étkezési utalvány vagy egyéb vásárlási 
utalványra vonatkozó, fél éves folyamatos havi szállításra vonatkozó referenciája.  
III.2.4) Fenntartott szerzıdések  
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges 
feltételek  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı 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 megfelelıt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  

Szempont Súlyszám 
1. a szerzıdés ellenértéke, amely az utalványok névértékén túl tartalmaz 
valamely költséget pl. kezelési, adminisztrációs, szállítási, szolgáltatási díjat. 
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2. elfogadó helyek száma Egerben 10 

3. elfogadó helyek száma Miskolcon 10 

4. elfogadó helyek száma Salgótarjánban 10 

5.Miskolcon a Megyeháza éttermében melegétel-utalvány elfogadása 10 

6.Egerben a Megyeháza éttermében melegétel-utalvány elfogadása 10 

7.Salgótarjányban a Megyeháza éttermében melegétel-utalvány elfogadása 10 
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
H-TOR-617/2009  
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elızetes 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: 2009/05/28 (év/hó/nap ) Idıpont: 14 óra 00 perc  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000 . + ÁFA Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A vételár átutalással fizethetı meg az ajánlatkérınek a Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10035003-01450903 számú számlájára. 
A vételárnak legkésıbb az ajánlattételi határidıig (lsd.IV.3.4.) kell beérkeznie, a számlát 
az ajánlattevık postai úton kapják meg. (A késedelmes befizetések a késedelmes fizetés 
felelısének vizsgálata nélkül visszautalásra kerülnek.)  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum: 2009/05/28 (év/hó/nap) Idıpont: 14 óra 00 perc  
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 idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
2009/07/13 -ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/05/28 (év/hó/nap) Idıpont: 14 óra 00 perc  
Helyszín : Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 3300 Eger Kossuth 
L. u. 9. H. épületének 1. emelet 105 sz. ajtó  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.  
 
V. szakasz: kiegészítı információk  
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2) a szerzıdés 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 idıpontja:  
2009/06/15 (év/hó/nap) Idıpont: 14 óra 00 perc 
Helyszín : Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 3300 Eger Kossuth 
L. u. 9. H. épületének 1. emelet 105 sz. ajtó  
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:  
2009/07/13 Idıpont: 14 óra 00 perc 
Helyszín : Észak-magyarországi Regionlis Államigazgatási Hivatal 3300 Eger Kossuth 
L. u. 9.  
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı 



szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (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 átvehetı személyesen vagy meghatalmazott útján a I.1) pontban 
megadott helyen, munkanapokon 08 óra 00 perctıl 16 óra 00 percig, a bontás napján - 
2009/05/28-án - 08 óra 00 perctıl 14 óra 00 perc idıpontig. Ajánlatkérı - az ajánlattevı 
írásbeli megkeresése esetén - a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti 
feltételekkel megküldi az ajánlattevı által megadott címre.  
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felsı határa:  
A részszempontok értékelése során adható pontszám valamennyi részszempont esetén 1-
50-ig terjed.  
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  
A maximális pontszámot az Ajánlatkérı szempontjából legkedvezıbb ajánlati feltételek 
kapják. Ajánlatkérı a részszempontok esetén az arányosítás módszerével végzi az 
értékelést az alsó és felsı pontérték közötti megfelelı pontszámok meghatározásával, a 
dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. Ajánlatkérı minden egyes 
elbírálási szempont/részszempont esetén a pontszámok (1-50 pont) kiosztását követıen 
a kapott értéket megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlattevı a nyertes, akinél a 
pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a legmagasabb.  
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  
igen  
V.7) Egyéb információk:  
V.7.1.Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerő vagy az általuk 
meghatalmazott személy(ek) aláírásával, oldalanként szignálva (az üres oldalakat is 
beleértve), folyamatos oldalszámozással (az üres oldalakat is beleértve), és az 
oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, 4 (egy 
eredeti, és az eredetivel megegyezı 3 másolati) példányban kell benyújtani. A 
példányokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolat”. Az ajánlatok egyes 
példányai közötti esetleges eltéréseknél az eredeti példány tartalma a mérvadó. Az 
ajánlat lezárt külsı csomagolását a következı felirattal kell ellátni: „Ajánlat: melegétel-
utalványok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban”, és „Kizárólag az ajánlattételi 
határidı lejártakor bontható fel!” A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérı csak akkor 
tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az I.1) pontban megadott 
címen az ajánlattételi határidıig sor került. A postai úton feladott ajánlatok 
csomagolásán fel kell tüntetni, hogy „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez 
továbbítandó!”. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztésébıl eredı kockázatot az ajánlattevı viseli. 
V.7.2.A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehetı közzé. Közös ajánlattétel 
esetén elégséges a dokumentációt csak az egyik ajánlattevınek megvásárolnia. Az 
ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevıt terheli. A dokumentációban elhelyezett 
adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. kell kitölteni, kivéve a szerzıdéstervezetet, 



melyet kitölteni nem kell, de változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, 
oldalanként szignálva kell az ajánlathoz csatolni. 
V.7.3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 
V.7.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó írásos nyilatkozatát, 
hogy kizárólag az ajánlatban megnevezett pénzintézet(ek)nél vezet számlát. A 
nyilatkozat mellékletét képezik a nyilatkozatban megjelölt pénzintézetektıl származó 
nyilatkozatok. 
V.7.5. Ajánlattevınek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. 
V.7.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó - és bevonásuk esetén a Kbt. 
65. § (3) bek. szerinti szervezetek - alábbi dokumentumainak másolati példányát (a 
dokumentumok egyszerő másolatban is benyújthatók): 
- az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonat, 
- a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, 
- az esetlegesen el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetı 
bélyegzı lenyomattal ellátott példánya vagy elektronikus cégeljárás esetén eredeti 
példánynak minısül a változásbejegyzési eljárásra adott ügyvédi meghatalmazás egy 
eredeti példánya, továbbá az elektronikus cégeljárás esetén eredeti példánynak minısül 
a változásbejegyzési eljárásra adott ügyvédi meghatalmazás eredeti példánya, továbbá 
az elektronikus tértivevény és az elektronikusan benyújtott változásbejegyzési kérelem 
egy-egy példánya, amelyet a meghatalmazott ügyvéd „Az elektronikusan benyújtott 
példánnyal mindenben megegyezı” záradékkal és ügyvédi ellenjegyzéssel látott el. 
- a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. 
V.7.7. Amennyiben ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges követelménynek 
úgy kíván megfelelni, hogy más szervezet(ek) erıforrásaira támaszkodik, az igazolás az 
érintett szervezet(ek) kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával 
történik. Az alkalmasság igazolására szolgáló kötelezettségvállaló nyilatkozatban 
részletesen ismertetnie/ismertetniük és dokumentumokkal igazolnia/igazolniuk kell az 
ajánlattevı rendelkezésére bocsátandó „erıforrást” annak érdekében, hogy az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. Az igénybe vett 
erıforrások tekintetében a rendelkezésre állást a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) és b) 
pontjának megfelelı módon kell igazolni. Nem minısülhet erıforrásnak a Kbt. 66. § (1) 
a)-c) pontja, a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) 
pontja, továbbá (3) bekezdésének c), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az 
ajánlattevı (részvételre jelentkezı) és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti töbségi befolyás áll fenn. 
V.7.8. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven 
kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvő 
fordítását is, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és 
a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) IM rendelet elıírásainak megfelelıen, valamint 
minden idegen nyelven kiállított bizonyítvány és oklevél mellé csatolni kell azok 
magyar nyelvő fordítását is, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 
2001. évi C. törvény 7.§ (4) bekezdése elıírásainak megfelelıen. 
V.7.9. Az ajánlattevı és a közbeszerzés 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó - illetve bevonásuk esetén a Kbt. 65. § (3) bek. szerinti szervezetek - 
által tett nyilatkozatokat és igazolásokat a Kbt. 20.§ (3) bek.-e szerint egyszerő 



másolatban is be lehet nyújtani. 
V.7.10.Az ajánlati árnak tartalmazni kell valamennyi felmerülı költséget beleértve a 
havi szállítási, adminisztrációs költségeket és a szolgáltatási díjat is. Az ajánlatok 
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıt 
terheli. 
V.7.11.Az ajánlatkérı a Kbt. 83. § szerint a hiánypótlás lehetıségét biztosítja. 
V.7.12.Az ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy amennyiben az 1995. évi CXVII. törvény 
módosítása következtében módosul az adómentesen adható étkezési utalvány értéke, az 
ajánlatkérı a szerzıdést e feltétel tekintetében és a Kbt. 303. §-ával összhangban a 
szolgáltatási díj és a többi szerzıdéses feltétel változtatása nélkül módosíthatja 
V.7.13.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. elıírásai szerint kell eljárni. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerzıdésekre egyebekben a Ptk rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/04/23 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık 
be  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  



Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  

 

 


