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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131463-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Földgáz
2012/S 80-131463

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Erzsébet tér 4.
Kapcsolattartási pont(ok): Palkó Júlia közbeszerzési referens
Címzett: Palkó Júlia Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
VII. em. 707. szoba
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax:  +36 18727478
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Dorottya u. 9. félemelet
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat
Hercegprímás u. 14-16.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131463-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
http://www.belvaros-lipotvaros.hu
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II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Földgáz szabadpiaci vétele.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat és intézményei.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A teljesítési helyek számára földgáz-kereskedelmi szerződés megkötése határozott, 12 hónap időtartamra,
2012. július 1-jén 6:00 órától, 2013. július 1-jén 6:00 óráig.
Várhatóan 2013. január 1-jétől egyes intézmények nem tartoznak az Ajánlatkérő fenntartásába, ezen
intézmények esetén a földgáz ellátás 2012. december 31-ig, illetve az Ajánlatkérő fenntartói/üzemeltetői
jogosultsága/kötelezettsége konkrét megszűnésének napjáig tart. A beszerzés mennyisége erre tekintettel
került megállapításra. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09123000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Mindösszesen: 833 000 m3 + 10 % a 12 hónap időszakra vonatkozóan.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.7.2012. Befejezés 1.7.2013

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese
naponta.
Meghiúsulási kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértékének 20 %-a.
Nominálási pótdíj, mennyiségi eltérésből eredő kötbér az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéses
feltételek szerint.
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a Kbt. 130. § (1), (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével havonta, átutalással teljesít.
Havonta egy számla állítható ki, teljesítési helyenkénti lebontásban. Megrendelő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az
ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező
megállapodást.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
— A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá,
— A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §
szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők
(alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §- ában foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia
kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) az alábbi dokumentumot:
P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja alapján a számláját vezető
valamennyi pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti a bankszámláját (a bankszámlaszámok
megjelölésével) és az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás V.5.) pontjában feltüntetett időpont)
visszaszámított 24 hónapban volt-e sorban állás valamely számláján, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az
előző 3 lezárt üzleti évének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolói (kiegészítő mellékletek nélkül),
ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén (később létrejött gazdasági
szereplő esetében) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (földgáz szállítása), ÁFA
nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozata.



HL/S S80
25/04/2012
131463-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/8

25/04/2012 S80
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/8

Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat.
A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P/3. A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat az előző 3 év
közbeszerzés tárgya (földgáz szállítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (5) bekezdésének
alkalmazására.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. §-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:
P/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban sorban állás volt bármelyik
számláján.
P/2. Az előző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóiból megállapítható, hogy
a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (földgáz szállítása), ÁFA nélkül számított
árbevétele nem éri el a nettó 170 000 000 HUF-ot.
P/3. Az előző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása) általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele nem éri el mindösszesen a nettó 350 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti földgáz
szállításainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak
szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje,
— a teljesítés helye,
— a szerződést kötő másik fél,
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésének alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:
M/1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben évenként
legalább 800 000 m3/év mennyiségű vagy évi nettó 90 000 000 HUF értékű földgáz szállítására vonatkozó
referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.6.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.6.2012 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.6.2012 - 10:00
Hely:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, MAGYARORSZÁG,
1051 Budapest, Erzsébet tér 4. fszt. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2013. év április

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
2) Ajánlatkérő a dokumentációt az alábbiak szerint bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére: A dokumentáció
átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
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A dokumentációt az ajánlatkérő elektronikusan és térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére. A
Dokumentáció elektronikusan letölthető a www.belvaros-lipotvaros.hu honlapról. A letöltést vissza kell igazolni
a felhívás I. pontjában megadott fax elérhetőségre, az eljárás tárgya, letöltő (Ajánlattevő) személy/szervezet
nevének, címének, kapcsolattartójának, fax-, telefonszámának, e-mail címének megjelölésével. A letöltés
visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
3) Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, írásban, a
kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos
oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, zárt csomagolásban 3
(1 eredeti és 2 másolati) példányban közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell
tüntetni az "Eredeti-" vagy a "Másolati-" megjelölést. Eltérés esetén az "Eredeti példány" tartalma a mérvadó. Az
ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: "Földgáz szabadpiaci vételére közbeszerzési ajánlat. Nem
bontható fel, csak az ajánlattételi határidő lejártakor!".
Az ajánlat minden példányát gépelve vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell elkészíteni.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
I.1) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
4.) Az benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elegendő
egyszerű másolatban benyújtani.
5.) Közös ajánlattéttel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a Közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli a konzorcium képviselőjét/it. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy
az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető
kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak.
6.) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy rendelkeznek akkora földgázmennyiséggel, amely a
jelen felhívásban megjelölt teljesítési mennyiség kiszolgálásához szükséges. Ajánlattevőnek nyertessége
esetére vállalnia kell, hogy amennyiben a szerződéses időszakban a fogyasztási helyek számában változás (új
létesítés, megszűnés) áll be, az új fogyasztói helyeken is - az eves mennyiségi korlátok figyelembe vételével -
biztosítja az ajánlati áron és feltételekkel a földgáz-szolgáltatást.
7.) Minden egyes felhasználó esetén a számlázás a hó elején Ajánlattevő (Eladó) által történő leolvasás alapján
kell történjen és a nyertesnek vállalnia kell, hogy nem kér semmilyen hó közi adatszolgáltatást.
8.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban az A. IV. mellékletben megnevezett
intézmények nevében is eljár és az eljárás eredményeképpen a szerződést Ajánlatkérő köti meg.
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus számlázást biztosítja.
10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (3), (5) bekezdése szerint.
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentáció részét
képező szerződés-tervezetet ajánlattevő elfogadja.
13.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum
mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986.
(VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérő elfogadja az
ajánlattevő általi felelős fordítást is.
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14.) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kbt. 56. § - ában
foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerinti igazolására, mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
15.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
(P/1., P/2., P/3.), valamint műszaki, illetőleg szakmai (M/1.) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 20. § (4) bekezdés].
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő - és bevonásuk esetén az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet- alábbi dokumentumait:
1. az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldánya(i);
2. a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás.
17.) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy
bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek), személy(ek)
részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik.
18.) A közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
19.) Az ajánlati felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjaiban meghatározott - forintban megadott - összeget a
Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának a TED- en (www.ted.europa.eu)
történő megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva kell meghatározni.
20.) Az ajánlati felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
21.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal
"Budapest idő" adata alapján állapítja meg.
22.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatához becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi
intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát.
23.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §- a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 137.§ (3)-(5) bekezdéseiben
foglaltakra.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

www.ted.europa.eu
www.pontosido.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
23.4.2012

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

