
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:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
x
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának
Polgármesteri
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Palkó Júlia; Hegedűs Beatrix
Telefon: 06-1-872-75-32;
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu; hegedus.beatrix@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: 06-1-872-7627
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2009.
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) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
Budapest, V. kerület közigazgatási területe
NUTS-kód HU101
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
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
Vállalkozási szerződés karácsonyi díszítő világítás megvalósítására és
üzemeltetésére az alábbi feladatokkal:
füzérvilágítások megépítése, az elektromos működtetést biztosító kábelek
kiépítése, a berendezés vezérlése, tartószerkezetek kialakítása és felszerelése, a
berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, majd az ünnepek után a teljes épített
berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További
tárgyak:
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)
Szt. István tér:
-1 db 12-15 méteres fenyőfa fényfüzéres dekorációja- 15 db 15 méteres füzérrel
-tartószerkezetek kiépítésével, kábelezéssel.
-8 db fa fényfüzéres díszítése - 8 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat kiépítéssel.
-10 db konténeres örökzöld fényfüzéres díszítéssel - 2 db 15 méteres füzérrel -
kábelhálózat kiépítéssel.
-8 db Gizella tip. kandeláber - negyedelt függönydíszítés, felül összekötő
csillagokkal kábelezéssel.
Méret: 1,1/3,1/m
-1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez.
József Attila utca-Roosevelt tér:
-36 db egy nagy csillagból indított két kisebb csillagba végződő függönyszerű
kandeláber díszítő elem, ívre felfüggesztve és az ív kandeláber felső részén
függönyszerű pontvilágítással kábelezéssel.
Méret: 0,9/2,4/m
Szt. István krt:
-18 db ostornyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca
-50 db fa fényfüzéres dekorációja -8 db 15 méteres füzérrel és kábelhálózat
kiépítéssel
Szomory Dezső tér:
-38 db Boulvard tip. alacsony kandeláberre-"S" ívű karon régi lámpás elem, a
lámpákon apró fénypont díszítéssel- kábelezéssel.
Méret: 1,0/2,2/m
Szabadság tér:
-40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon
apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.
-20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.
-1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez
-3 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése- 12 db 6 m-es fényfüzérrel,
kábelezés
Zrínyi utca:
-45 db Boulevard tip. alacsony kandeláberre-csengettyű motívum, 2
db/oszlop-kábelezéssel.
Méret: 1,0/1,8/m
Hercegprímás utca:
40 db Boulevard tip. alacsony kandeláberre motívum "S" ívű karon régi lámpás
elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
Falk Miksa Utca:
-49 db fa fényfüzéres díszítése /minden második/ - 8 db 15 méteres fényfüzér/fa-
kábelezéssel.
Ferenciek tere:
- 1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel,
kábelezés
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez



Sas utca:
- 36 db Grand Boulevard tip. alacsony kandeláberre- csengettyű motívum, 2
db/oszlop, kábelezéssel.
Veres Pálné utca:
- 44 db Grand Boulevard tip. alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás
elem, a lámpákban apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.
Régiposta u. (Váci u. és Galamb u. között):
- az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt
motívumos díszítéssel, kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók
kiépítésével.
- Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás
díszítése
Szende Pál utca
- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel
Dorottya utca
- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel
Egyéb:
- 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű gömbökkel.
Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.
Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsre, stb./10 % tartalékkeret terhére/.
Bontás, helyreállítás.
A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.
Üzemeltetés, javítás
Szín: hagyományos fehér, nem ledes.
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 2010/01/31 (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, meghiúsulási kötbér
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást teljesítéstől számított 30
napon belül a teljesítés igazolásának kiállítását követően történik



1 db részszámla nyújtható be a bruttó vállakozói díj 50 %-áról, illetőleg a végszámla
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 vagy alvállalkozó illetőleg erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrás 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 erőforrás
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 valamint a 61. § (2)
bekezdésében 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:
P/1 az Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója számláját vezető pénzintézetnek
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról,
hogy mióta vezeti a bankszámláját és 2008.01.01. óta volt-e számláján sorban állás
vagy a felelősségbiztosítási szerződés vagy biztosítási kötvény másolatát eredetiben
vagy hiteles másolatban
P/2 Az elmúlt 3 évre (2006-2008) vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő
beszámolója egyszerű másolatban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója (külön-külön megfelelés) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
P/1. 2008.01.01-óta sorban állás volt bármelyik számláján,
vagy
nem rendelkezik legalább 15 millió Ft 10% feletti alvállalkozó tekintetében 5 millió Ft
éves kárfedezeti összegű szakmai felelősség-biztosítással.



P/2 mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év bármely évében (2006-2008) negatív
volt.
Az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak mindkét alkalmassági
követelménynek külön-külön kell megfelelniük
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan:
M/1. A Kbt. 67. § (2) bekezdése a) pontja alapján díszítő világítás kivitelezése/, vagy
hasonló /közterületi világítás építése és/vagy átépítése műszaki tartalmú referencia
munkái ismertetése referencialista, továbbá referencia igazolása eredetiben vagy
hiteles másolatban (a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon),
M/2 A Kbt. 67.§. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember bemutatása, képzettség, végzettség megjelölése nyilatkozati formában,
továbbá szakmai önéletrajz, névjegyzékbevételi határozat csatolása egyszerű
másolatban
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet igénybe vétele esetén az igazolás a
Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttes megfelelés) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
M1. Nem rendelkezik összesen, a 2004-2008. években befejezett legalább
kettő db, a közbeszerzés tárgyával azonos /díszítő világítás kivitelezése/, vagy
hasonló /közterületi világítás építése és/vagy átépítése műszaki tartalmú referencia
munkával, melyből az egyik esetében a teljesítés értéke eléri a nettó 40 MFt-ot.
M2. Nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki szerepel a felelős
műszaki vezetői névjegyzékben (MV-Ép/ÉV)
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: 2009/10/19 (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/19 (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: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén, fszt.-i tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) szerintiek
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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. október 27. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. november 04. 10.00 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)
Az ajánlattételi dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől
péntekig, naponta 08.00 órától 11.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
08.00 órától – 10.00 óráig előzetes telefonos egyeztetés alapján az A. melléklet
II. pontjában megjelölt helyen.A Kbt. 54. § (4) bekezdése esetén, amennyiben a
dokumentáció megküldését kérik, azt Ajánlatkérő az erre vonatkozó írásbeli kérelem
kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az ajánlattevő részére megküldi.
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. Az ajánlatokhoz benyújtandó a bankszámla igazolására az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy
aláírás minta egyszerű másolatban. (meghatalmazás esetén a meghatalmazás,
benne a meghatalmazott aláírás mintája)
2. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy 91.§ (1) és (2) bekezdése szerint köt szerződést.
3. Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) és c)
pontjára, valamint a (3) bekezdésére vonatkozóan.
4. Az ajánlatokat 3 példányban kell benyújtani, egy „eredeti”,kettő „másolati”
jelzéssel ellátottan, összefűzve, oldalszámozással ellátva, oldalankénti szignálással,
a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva.
5. Az eredeti és másolati példányokat zárt csomagolásban kell benyújtani. A
csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét.
A külső csomagolásra kérjük ráírni még:
„Ajánlat Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2009. Az ajánlattételi határidő
lejártáig 2009.október 19-én 10.00 óráig nem bontható fel!”
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a
Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti tartalommal.



7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők
együttműködéséről szóló megállapodást, melyben a közös ajánlattevőknek
nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget
vállalnak, továbbá meg kell jelölni a vezető céget.
Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadóak.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72.§-ának rendelkezéseivel kapcsolatban.
10. A hiánypótlás a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosított.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy közvilágítási berendezések
- melyekre a díszvilágítást fel kell szerelni - tulajdonosa a Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft.,mely társaság az oszlopok használatáért 5.750 HUF/hó/oszlop díjat
számít fel.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra is,hogy csak olyan
alkalmazott vehet részt a teljesítésben, aki a közvilágítási hálózatokkal kapcsolatos
munkavégzés munkavédelmi szabályait ismeri és igazolni is tudja, hogy megfelelő
oktatáson részt vett.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/24 (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. kerület Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Iroda - Pénztár
Postai cím: Erzsébet tér 2-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyfélszolgálati Iroda - Pénztáros
Címzett:
Telefon: 06-1-872-73-24
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Iroda
Postai cím: Erzsébet tér 2-3



Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Ügyfélszolgálati Iroda
Címzett:
Telefon: 06-1-872-73-24
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) ----------------------


