
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 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 
Azonosító kód_______________________________________ 
Árubeszerzés x 
Szolgáltatás 
Építési koncesszió 
Szolgáltatási koncesszió 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) 
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
Postai cím: Erzsébet tér 4. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1051 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Palkó Júlia 
Telefon: 06-1-872-74-74 
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu 
Fax: 06-1-872-76-27 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 
További információk a következő címen szerezhetők be: 
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha 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: 
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
I.2.) Az ajánlatkérő típusa 
Központi szintű 
Közszolgáltató 
Regionális/helyi szintű x 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 
Közjogi szervezet 
Egyéb 
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre 
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
Védelem 
Szociális védelem 
Közrend és biztonság 
Szabadidő, kultúra és vallás 
Környezetvédelem 
Oktatás 
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 
irodaszerek, irodai papírok, írószerek, borítékok, leporellók szállítása 
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) Építési beruházás 
Kivitelezés 
Tervezés és kivitelezés 
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 
Építési koncesszió 
A teljesítés helye 
NUTS-kód



b) xÁrubeszerzés 
xAdásvétel 
Lízing 
Bérlet 
Részletvétel 
Ezek kombinációja/Egyéb 
A teljesítés helye 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala és annak közigazgatási területén az intézmények 
NUTS-kód HU101 
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 
Szállítási szerződés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei részére irodaszerek 
beszerzésére. 
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 30192000-1 
További 
tárgyak: 
30197000-6 
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)



A megadott mennyiségektől +30%-os eltérés lehetséges. 
irodai kellékek 
genotherm (sima, fűzős) 24000 db 
boríték A/5-ös 6100 db 
boríték A/4-es 10220 db 
boríték A/6-os 6000 db 
gyorsfűző 800 db 
gémkapocs 28mm, 50 mm-es 3000 doboz 
ragasztó stift 450 db 
vonalzó 30 cm-es 200 db 
Radír 500 db 
színes karton 500 db 
hibajavító festék 500 db 
tűzőkapocs 600 doboz 
másolópapír A/4-es, A/5-ös 700000 db 
gumis karton A/4-es lapokhoz 400 db 
műanyag gumis mappa (több színben) 1000 db 
zselés toll 300 db 
kerámia toll 400 db 
golyóstoll (több színű) 1300 db 
tűhegyű rolleriron (több színben) 400 db 
ceruza 500 dbdymo szalag 200 db 
füzet (spirál, kis iskolai) 17700 db 
fűzős, hajtogatós dosszié 900 db 
cellux 100 dblamináló fólia (A/4, A/3) 2000 db 
vonalzó 100 
kréta (hagyományos, vizuál, több színben) 13000 db 
tonerek 
HP LaseJet 1010, 1012, 1100, 1018, 1020, 1022 70 db 
HP Color LaseJet 3550 (több színben) 8 db 
TonerBrother MFC-7820N 2db 
Epson DX 4850 4 db 
Canon NP 6317 4 db 
HP LaseJet 1012 2 doboz 
Q2612A fekete toner 8 db 
Q6000A (több színben) 4 db 
Canon IR 2020 toner 4 db 
Canon BX 3 fax toner 10 db 
HP 49A 12 db 
Samsung SCX 4521 F 6 db 
Canon Fax-JX200 10 db 
HP C9396, 9391, 9392, 9393 10 db 
HP LaserJet 2612A 205 db 
nyomtatványok 
laborvizsgálatkérő lap 17000 db 
gyógykezelési lap 18400 db 
orvosi beutaló 10600 db 
fog.RTG tasak 998 db



betétlap 1000 db 
isk. törzslapkérő 900 db 
fejlődési lap fiú, lány 200 db 
naptár (asztali, kicsi, nagy méretű) 200 db 
Részletes pontos mennyiséget a dokumentáció tartalmazza. 
Konkrtét termék megjelölés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
árdekében történt és az azzal egyenértékűt is elfogadja az ajánlatkérő. 
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 2010/06/30 (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) 
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az ajánlati dokumentációban és 
a szerződésben meghatározottak szerint. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre 
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. 
A Kbt. 305.§-a alapján Ajánlatkérő a benyújtott – az Ajánlatkérő képviselője által 
igazolt – számlák ellenértékét a teljesítés igazolást követő 30 napon belül átutalással 
egyenlíti ki, havi rendszerességgel. 
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 
(adott esetben) 
Nem követelmény. 
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: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott kizáró okok 
fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel



szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
fennállnak. 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrást 
nyújtó szervezetet, akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró 
okok fennállnak. 
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) 
bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés 
pontjaiban, a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
hatálya alá. 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóinak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi 
dokumentumokat kell becsatolnia: 
P.1.) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattételi határidő 
napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy: 
- mióta vezeti bankszámláját, 
- bankszámla számok megjelölése, 
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,hitel vagy fizetőképes-e 
továbbá, hogy volt-e számláján sorban állás az igazolás kiállítását megelőző egy 
évben. (Kbt. 66.§ (1) bek. a.) pont). 
P.2.) A számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámoló másolata az elmúlt 
három lezárt üzleti évre vonatkozóan (2006., 2007., 2008.) (Kbt. 66.§ (1) bek. b) 
pont), feltéve, hogy a kérelmezőnek beszámolási kötelezettsége áll fenn. Egyéni 
vállalkozó esetén az APEH által érkeztetett adóbevallását. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármely tag, vagy a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó (külön-külön), 
P.1. ha banki igazolás alapján: 
- bármely bankszámláján sorban állás volt az igazolás kiállítását megelőző egy 
évben, 
- fizetési kötelezettségeinek nem tesz pontosan eleget, 
- nem hitel- vagy fizetőképes. 
P. 2.) Alkalmatlan esetén az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármely tag), 
vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó (külön-külön): 
- a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerint az elmúlt három lezárt 
üzleti évben (2006., 2007., 2008.) működése veszteséges volt (mérleg szerinti 
eredménye negatív) és 
Egyéni vállalkozó esetén, ha a 2006., 2007. és 2008. évi adóbevallás szerint a 
vállalkozási tevékenysége veszteséges 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak 
szerint kell a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem állnak fenn 
alkalmasságot kizáró tényezők: 
M.1. a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 év (2006, 2007, 2008) 
legjelentősebb beszerzés tárgyával azonos szállításai ismertetése a Kbt. 68.§ (1) 
bekezdése szerint (a teljesítés tárgya, ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a 
szerződést kötő másik fél megnevezésével, kapcsolattartási pontok feltüntetésével) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármely tag), vagy a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó (együttesen): 
M.1. Az ismertetett szállítások alapján az előző 3 évben (2006; 2007; 2008) nem 
rendelkezik összesen legalább 1 darab, legalább 1 évig folyamatosan teljesített 
a bruttó vállalási árnak megfelelő, a jelen beszerzés tárgyával azonos (irodaszer, 
papír, irodai kellékek)referenciával. 
III.2.4) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem 
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 x 
VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással 
kell megadni) 
Szempont Súlyszám 
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: 2009/08/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20 000 Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő OTP Bank 
Nyrt-nél vezetett 11784009-15505006 számlájára kell átutalni. Közlemény rovatában: 
"ajánlattételi dokumentáció - irodaszer beszerzés" hivatkozást szükséges feltüntetni. 
Az ellenértéket házipénztári befizetéssel is lehet teljesíteni, az A. melléklet II. 
pontjában feltüntett helyen. 
A dokumentáció ellenértéke az ÁFA-t is tartalmazza. 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2009/08/17 (év/hó/nap) Időpont: 10 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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától 
számítva) 
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2009/08/17 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 
Helyszín : Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala (1051 Budapest Erzsébet tér 4.) fszt. tárgyaló 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
Kbt. 80.§ (2) szerint 
V. szakasz: kiegészítő információk 
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
2010. május 
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 26. 10 óra 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2009. szeptember 3. 10 óra



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 személyesen átvehető munkanapokon 9.00-13.00 óráig (az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig) az A. melléklet II. pontjában 
meghatározott helyen, illetőleg postai úton történő megküldése kérhető, figyelemmel 
a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezésekre. 
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: 
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: 
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) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) és 
(3) bekezdésére vonatkozóan. 
2) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§- ban foglaltak szerint biztosítja. 
3) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelmények alapján 
kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati példányban. 
4) Az ajánlatnak mind az ajánlattevőre mind a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan tartalmaznia 
kell az alábbi dokumentumokat: 
- ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cég 
képviseletének, bankszámlaszámának igazolására,. 
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának 
másolatát. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott(ak) 
aláírásával kerül benyújtásra a meghatalmazáshoz csatolni kell meghatalmazott 
aláírás mintáját és a meghatalmazást is. 
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelő 
együttműködési megállapodást, amelyben a vezető céget meg kell jelölni és a közös 
ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalni a szerződés 
teljesítésére. 
6) Az ajánlattevőnek és a 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégkivonatban felsoroltakon 
kívül más banknál nem vezet bankszámlát. 
7) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az 
irányadók. 
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/21 (év/hó/nap) 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon 
szerezhetők 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 beszerezhető 
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 
Postai cím: Erzsébet tér 2-3. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1051 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Ügyfélszolgálati Iroda, Pénztár 
Telefon: 06-1-872-73-24 
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): 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 meghatározás 
1) A rész meghatározása 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy:



További 
tárgyak: 
3) Mennyiség vagy érték 
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
Befejezés (év/hó/nap) 
5) További információ a részekről 
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ----------------------


