Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa beszerzésére
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
KBT. 122.§ (7) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN
Szállítási Szerződés „Szociális célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén”
1.) Ajánlatkérő neve:
Címe:
Tel:
Fax.
E-mail:

Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
+36-52-588-400
+36-52-588-400
fuzesine@mail.tiszacsege.hu

2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Neve:
Matrix Audit Kft.
Címe:
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Kapcsolattartó:
Szopka Dániel
Telefon:
52/502-550
Fax:
52/502-557
E-mail:
dszopka@matrixaudit.hu
3.) A közbeszerzési eljárás fajtája
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
4.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme
A Kbt. 122. §. (7) bekezdésének a) pontjában szabályozott hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogszabályi feltétele.
5.) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére,
melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére. A
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem, a Kbt. 52. § (3) bekezdése értelmében
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentációért ellenérték nem kérhető.
6.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége
„Szociális célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén” – továbbiakban Beszerzés

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján szociális
célok kielégítésének érdekében Tiszacsege Önkormányzatának részére tűzifa
beszerzése.
Beszerzendő mennyiség:
- 813 m3 kemény lombos fafajta szállítása (tűzifának való)
A leszállítandó tűzifa jellemző méretei az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 4. § (1)
bekezdése alapján kötött, azaz ±5% elfogadott tűréshatár mellett átlagosan 100 cm
hosszú és 5–35 cm az átmérőjük.
A beszerzés sikerességének feltétele, a megadott mennyiségű m3 tűzifa biztosítása az
Ajánlatkérő részére A Nyertes Ajánlattevő telephelyén.
Szállító feladata addig terjed, amíg a beszerzendő összes mennyiségű fa leszállításra nem
kerül a Megrednelő által megjelölt helyre.
Ahol az ajánlattételi felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az
egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell. Az egyenértékűség
vizsgálatára ajánlatkérő gyártói adatlapot/dokumentációt kérhet be. (310/2011. Korm.
rend. 26. § (3) bek.)
A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes műszaki
információkat a Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.
7.) A szerződés meghatározása: Szállítási szerződés.
8.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A nyertes ajánlattevő, a Beszerzés szerződésszerű megvalósítását a szerződéskötést
követően, 2014. február 15-ig köteles teljesíteni
9.) A teljesítés helye:
Nyertes Ajánlattevő telephelye. (tárolással kapcsolatosan a nyertes Ajánlattevő nem
élhet többlet költség igénnyel)
10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés elszámolható költségeit az
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján, az elszámolható kiadást a BM és Tiszacsege Város
Önkormányzata Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
Ajánlatkérő 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget, végszámla benyújtása a
megadott mennyiségű és minőségű tűzifa biztosítása után lehetséges (igazolási mód:
tárolási nyilatkozat).
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A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és
mellékletei az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk.
292/B. § (1), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. §.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
11. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: a megadott teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem
minden napja után, a nettó Ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér
fizetendő. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, 30 napot meghaladó késedelmet
követően beáll a meghiúsulás.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés a vállalkozónak felróható magatartás miatti
meghiúsulására, melynek mértéke a nettó Ajánlati ár 20%.
Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
12.) Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattétel lehetősége
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag jelen felhívásban és dokumentációban meghatározott
minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti/tartalmú ajánlatot terjeszthet elő.
13) Az ajánlatok értékelési szempontja
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71.§(2) a) pont)
14.) Kizáró okok
1./ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
2./ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
3./Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1./ és 2./
pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolásának módjai:
1./ Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal
kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja
szerint kell dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania.
2./ Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe az 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró
okok hatálya alá.
A nyilatkozatok a jelen eljárást megindító ajánlati felhívás feladása napjánál nem
lehetnek régebbi keltezésűek.
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15.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek be kell csatolnia az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző
utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolójából a mérleget és eredmény-kimutatást egyszerű másolatban,
ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. [a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontja 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében. 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 nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni Kr. 14.§ (2).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját maga, vagy jogelődjének, az ajánlattételi
felhívás megküldésének napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye, egynél
több év tekintetében negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmassági
követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
megfelel, amennyiben saját maga, vagy jogelődjének a működés ideje alatt a
közbeszerzés tárgya (keménylombos tűzifa szállítása) szerinti árbevétele eléri vagy
meghaladja az 3.000.000 HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén, a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények
tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább az egyik ajánlattevő
megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül figyelemmel a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésére.
16.) Műszaki-szakmai alkalmasság
310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja
alapján nyújtsa be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben
végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (keménylombos tűzifa szállítása)
szállításainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal:
• szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége
• a szállítás tárgya,
• a teljesítés ideje, helye,
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•
•

az ellenszolgáltatás nettó összege (ebből saját teljesítés nettó összege),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§
(5) bekezdése szerint kell igazolni.
Ajánlattevő alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55.§ (4)- (6)
bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldése
napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább az alábbi
szerződésszerűen teljesített és lezárt szállítási referenciával:
- legalább 1 db szerződés, amely keménylombos tűzifa szállítására irányul, mely
szerződés ellenértéke (saját teljesítés) elérte vagy meghaladta a nettó 3.000.000 HUF –
ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül figyelemmel a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésére.
17.) Ajánlattételi határidő
Dátum: 2013. december 2.

Időpont: 13:00 óra

18.) Az ajánlat benyújtásának címe
Helyszín :
Matrix Audit Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
19.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
20.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje
Dátum: 2013. december 2. Időpont: 13:00 óra
Helyszín :

Matrix Audit Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

21.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek. A Kbt. 62.§. (2) bekezdésében
meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön
meghívás nélkül.
22.) Az ajánlati kötöttség:
A tárgyalás befejezésétől számított 30 nap.
A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatóak. A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján
az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van.
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
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23.) A tárgyalás lefolytatásának menete és ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok
 A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel,
és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi a Kbt. 98. § (1) bekezdése
értelmében
 A Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt
(első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelneke az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott
feltételeknek. A tárgyalások megkezdését megelőzően ajánlatkérő megállapítja az
ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
valamint az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelenségét.
 A tárgyaláson azon Ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas és
akinek az ajánlata kizáró ok fenn nem állása miatt érvényes.
 Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart.
 A tárgyalást Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le, írásos formában.
 A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jelenlévő
ajánlattevőnek alá kell írnia.
 Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő számára csak
kedvezőbb ajánlatot tehet.
 A tárgyalások lezárásáig az Ajánlattevő 1 alkalommal módosíthatja ajánlatát, mely
módosított ajánlatot írásban, Felolvasólap formájában kell a tárgyalás helyszínén, a
tárgyalás lezárásaként benyújtania, a módosított ajánlati árat alátámasztó
költségvetéssel együtt.
 Amennyiben Ajánlattevő a tárgyalásra kiírt időpontban nem jelenik meg, úgy ezt a
tényt Ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti. Ebben az esetben, Ajánlattevő
ajánlati kötöttsége a tárgyalás kitűzött időpontjában automatikusan beáll és
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlata alapján értékeli Ajánlattevő megajánlását.
24.) Az első tárgyalás időpontja:
Dátum: 2013. december 9.
Helyszín :

Időpont: 10:30 óra

Matrix Audit Kft.
4030 Debrecen, Poroszlay út 27.

25.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem
26.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés
megküldésével) a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártát követően.
28.) Egyéb információk:
28. 1. Hiánypótlás
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Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. Ajánlatkérő nem
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. (Kbt. 67. §(5) bek.)
28.2. Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások
• Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére
(MATRIX AUDIT KFT 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani: munkanapokon 9:00-15:00 között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján: 9:00-13:00 óra között. 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.
• Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, illetve digitálisan CD/DVD-n (az eredeti
ajánlat beszkennelve) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani zárt, sértetlen
borítékban, az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható) példánya a papír alapú
(eredeti) példánnyal mindenben megegyezik.
• Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen.
• Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható.
• Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell
benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
• Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
28.3. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) és 122.§ (5) bekezdéseiben
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
28.4. Igazolások:
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— az ajánlatban aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
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28.5. Nyilatkozatok:
A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésével, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjával (a
nemleges tartalmú nyilatkozatot is, a dokumentációban megadottak szerint).
Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapján a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát
arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szólótörvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és
más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
28.6. Fordítás:
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
28.7. Minősített ajánlattevők:
Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
28.8. Közös ajánlattétel:
Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell, a dokumentációban rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozásának
lehetőségét.
28.9. Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott deviza árfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő,
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot
becsatolni.
28.10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
28.11. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt
egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
28.12. Szerzői jog:
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során
keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az
alkotások átdolgozására is. Az ajánlattételi árat kifejezetten erre tekintettel kell
meghatározni.
28.13. Irányadó idő:
A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
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28.14. Irányadó Jog:
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

a

28.15. Rövidítés:
Kr. alatt Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet érti.
29.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. november 15.
K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2013. november 12.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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