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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188325-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kazincbarcika: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2016/S 106-188325
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
AK15503
Munkácsy tér 1.
Kazincbarcika
3700
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Kristonné Sípos Ágnes
Telefon: +36 48799211
E-mail: kristonne.s.agnes@barcikaholding.hu
Fax: +36 48510562
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.barcikacentrum.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.drkonya.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Szent János u. 2. 1/2.
Eger
3300
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
NUTS-kód: HU3
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.drkonya.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Barcika Centrum Kft.
Munkácsy tér 1.
Kazincbarcika
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3700
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Kristonné Sipos Ágnes
Telefon: +36 48799211
E-mail: titkarsag@barcikaholding.hu
NUTS-kód: HU31
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.barcikacentrum.hu/
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: korlátolt felelősségű társaság

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Élelmiszerek beszerzése.

II.1.2)

Fő CPV-kód
15000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Élelmiszerek beszerzése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Szárazáru, üdítő, zsiradék, tésztafélék
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
15131000
15331400
15870000
15851100
15840000
15331423
15612120
15612130

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.
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II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 2 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől + 50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen
a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi:
— szárazáru, üdítő, zsiradék, tésztafélék: 500 000 HUF,
— zöldség, gyümölcs: 500 000 HUF.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” terméket is
elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min 8 %) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 44 985 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
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Zöldség, gyümölcs
Rész száma: 2
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
03220000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika város közigazgatási területe.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 2 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a B. mellékletben, áruféleségenként pedig a dokumentációban
szerepelnek.
A megadott mennyiségektől + 50 %-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ajánlatkérő további meghatározott keretösszegig fenntartja magának a jogot, hogy további terméket rendeljen
a nyertes Ajánlattevőtől, a Megrendelő által előre nem látható és jelenleg nem specifikálható beszerzési igényei
kielégítésre. Ezen termékeket Szállító az adott időpontban aktuális listaáron biztosítja Megrendelő részére.
Ezen nettó keretösszeg az alábbi:
— szárazáru, üdítő, zsiradék, tésztafélék: 500 000 HUF,
— zöldség, gyümölcs: 500 000 HUF.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja. Azon
termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű termék
megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben ajánlattevő nem
tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az ajánlatkérő által előírt minőséggel,
úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” terméket is
elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolások alapján
(%,) (min 8 %) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 197 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem
II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá,
— az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
(Kbt. 67. § (4) bekezdés).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)–(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével
kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. ajánlattevők figyelmét:
— a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. §-a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23.
pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő
napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű
következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5) pontjában
szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi
keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozattal, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
A nyilatkozat a fizetőképesség megállapítására vonatkozóan minimum az alábbi adatokat tartalmazza:
— a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézmény vezetett összes számla pénzforgalmi jelzőszáma és azok
megnyitásának időpontja,
— pénzforgalmi számláján ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorban álló
tétel volt-e
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont alapján saját vagy jogelődje elmúlt 2 lezárt
üzleti évi mérlegét és eredménykimutatását (kiegészítő melléklet nélkül).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:
1. bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az ajánlati felhívás feladását
megelőző 12 hónapban;
2. üzemi eredménye egynél többször negatív az elmúlt 2 lezárt üzleti évben.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (2)–(3) bekezdésben foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében az ajánlatkérő által
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi
jelentkezésben nem szükséges; megkövetelt árbevétel mértéke:
az 1. rész tekintetében nettó 5 000 000 HUF;
a 2. rész tekintetében nettó 5 000 000 HUF.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző
36 hónapban a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetése, valamint a 22. § (1) bekezdésben
meghatározott igazolás/nyilatkozat eredeti vagy másolati
példányának csatolása a 22. § (2) bekezdés szerinti tartalommal.
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pont alapján a műszaki-technikai felszereltség
leírása, melynek keretében ajánlattevő csatolja a gépjármű forgalmi engedélyét, az élelmiszer-szállításra
vonatkozó hatósági engedélyt, továbbá nem saját tulajdonú jármű esetén a használati jogosultságot igazoló
dokumentumot (szerződés).
3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy egyenértékű intézkedéssel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36
hónapban a(z):
1. rész tekintetében összesen 1 db legalább összesen nettó 5 000 000 HUF értékű és/vagy a dokumentációban
meghatározott mennyiségű szárazáru, üdítő, zsiradék, tésztafélék szállítására vonatkozó referenciával;
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2. rész tekintetében összesen 1 db legalább összesen nettó 5 000 000 HUF értékű és/vagy a dokumentációban
meghatározott mennyiségű zöldség, gyümölcs szállítására vonatkozó referenciával.
2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db az áru típusának megfelelő szállító járművel.
3. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik érvényes, élelmiszer minőségbiztosítási rendszer (HACCP)
működésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a egyéb, ezzel egyenértékű
dokumentummal, ennek hiányában az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdésben foglaltakra.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/07/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/07/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Barcika Centrum kft. 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., 3. emelet 302. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (3) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
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VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100
pont, amely minden részszempont esetében azonos.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-én közzétett útmutatója
III. A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatkérő az 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-én közzétett útmutatója
III. A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
2) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan teljes körűen és térítésmentesen elérhetik az
ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott URL címen. Az eljárásban való részvételi szándékot rögzítő levelet a
konya.ugyved@upcmail.hu címre kell megküldeni, melyben meg kell adni minimálisan az alábbi adatokat: a
gazdasági szereplő nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2004. XXXIV. törvény
alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis vagy kis- és középvállalkozásnak) vagy arra vonatkozóan,
hogy nem tartozik a törvényhatálya alá.
4) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel ellátva 1 eredeti
példányban, valamint 1 db, az eredeti példányról készített cd lemezen (pdf formátumban) kell benyújtani zárt
csomagolásban.
Az egyetlen zárt csomagolást (borítékot) az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – Élelmiszer beszerzés”. Tilos
felbontani az ajánlati határidő lejártáig.”.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
5) Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti vagy másolati példányát.
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az aláírási címpéldányt az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek különkülön kell becsatolni.
6) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a
meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.
7) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.
8) Az ajánlattevőnek a megajánlott RÉSZ/termékcsoportonként az összes terméket be kell áraznia. Az ajánlatok
a dokumentációban megjelölt szerinti részenként külön-külön kerülnek elbírálásra. A részek értékelésekor az
adott részre vonatkozó összesen ellenérték kerül értékelésre, mint részszempont.
9) Az alkalmassági követelmények és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)–b) pont.
11) Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához
ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (ún. „e-tértivevény”-t) és az „informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű
dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fájlként nyomtatva a „változásbejegyzési kérelem”
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
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VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
31/05/2016
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