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Ajánlati felhívás - Szerver és PC beszerzés, 2010/S 219-335965

HU-Budapest: Szerverek

2010/S 219-335965

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1)NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

MNV Zrt. 
Pozsonyi út 56. 
Figyelmébe: MNV Zrt., Gazdasági Főigazgató Titkársága, Papp Tibor 
1133 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 123744002371 
E-mail: papptibor@mnvzrt.hu 
Fax +36 12374178

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe www.mnvzrt.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.) 
Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart 31-33. felöli bejárat) 
Figyelmébe: Ügyfélszolgálati Iroda (munkanapokon 9:00 től 14:00-ig, az ajánlattételi határidő napján
10:00-ig) 
1133 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 123744002371 
E-mail: csengeri@mnvzrt.hu 
Fax +36 12374178 
Internet: www.mnvzrt.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.) 
Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart 31-33. felöli bejárat) 
Figyelmébe: Központi Iktató (munkanapokon 9:00 től 14:00-ig.) 
1133 Budapest 
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MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 123744002371 
E-mail: csengeri@mnvzrt.hu 
Fax +36 12374178 
Internet: www.mnvzrt.hu

 

I.2)AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Egyéb vagyonkezelő 
Egyéb vagyonkezelés 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1)MEGHATÁROZÁS

II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

"Szerver és PC beszerzés". 

 

II.1.2)A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye

Árubeszerzés 
Adásvétel 
A teljesítés helye Magyarország. 

NUTS-kód HU

 

 

II.1.3)A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása 

 

II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)A szerződés meghatározása/tárgya
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Adásvételi szerződés szerver és PC beszerzésére. 

 

II.1.6)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

48820000, 30200000

 

II.1.7)A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

Igen 

 

II.1.8)Részekre történő ajánlattétel

Igen 
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre 

 

II.1.9)Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

Nem 

 

II.2)SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)Teljes mennyiség

Szerver (2 db HP DL580 vagy azzal egyenértékű), mentőszoftverrel, központi tárolórendszerrel, és 7
db HP 6000 μT, vagy azzal egyenértékű PC beszerzése. 
Áfa nélkül 42 800 000 HUF 

 

II.2.2)Vételi jog (opció)

Nem 

 

II.3)A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Időtartam napokban 10 (a szerződés megkötésétől számítva) 
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A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Rész száma 0001MEGHATÁROZÁS Szerver

1)A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2 db szerver 

 

2)KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

48820000

 

3)MENNYISÉG

2 db 
Áfa nélkül 41 400 000 HUF 

 

4)A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
FELTÜNTETÉSE

Időtartam napokban 10 (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

5)TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

 

Rész száma 0002MEGHATÁROZÁS PC

1)A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

7 DB PC 

 

2)KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

30200000

 

3)MENNYISÉG
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7 db 
Áfa nélkül 1 400 000 HUF 

 

4)A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
FELTÜNTETÉSE

Időtartam napokban 10 (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

5)TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1)A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. 

 

III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, az ellenértéket a Kbt.
305. §-a szerint fizeti meg, az ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 

III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

Nem követelmény. 

 

III.1.4)Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

Nem 

 

III.2)RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró
okok: 
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, 
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak, 
— Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt.
63. § (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá. 

 

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 66. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjánál nem régebbi az ajánlattevő és (közös
ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, valamennyi bankszámlájára
vonatkozóan az alábbi tartalommal: 
— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, 
— ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, 
— számláján a vizsgált (1.10.2009 és a nyilatkozat kiállítása - a felhívás feladása napja - közötti)
időszakban volt-e sorban állás, ha igen, mikor, hány nap. 
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó saját vagy jogelődje az
ajánlattételi határidőt megelőző számviteli szempontból lezárt utolsó három év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); 
3. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján:) az előző legfeljebb háromévi teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából
(szerver beszerzésből és/vagy PC beszerzésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 
Az erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 65 § (4) bekezdés szerinti igazolás. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és (közös
ajánlattétel esetén a tagok) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó: 
— pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján nem tesz eleget fizetési
kötelezettségeinek, 
— számláján a 1.10.2009 és nyilatkozat kiállítása - a felhívás feladása napja- közötti időszakban 30
napot meghaladó időtartamú sorban állás volt. 
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2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek és (közös ajánlattétel esetén a tagok) a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt
megelőző számviteli szempontból lezárt utolsó három év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye
negatív volt, kivétel képez ez alól, ha fennáll a Kbt. 4. § 3/E. bekezdésében megfogalmazott feltétel. 
3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és (közös ajánlattétel esetén a tagok) a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók éves teljes nettó
árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben nem éri el évente az évi 100 000 000 HUF/
év HUF-ot, vagy a közbeszerzés tárgya szerinti (szerver beszerzésből és/vagy PC beszerzésből) nettó
árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben évente nem éri el az évi nettó 20 000 000 /év
HUF-ot. 
Ajánlattevőnek illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) és b) pontjának önállóan kell megfelelniük, a Kbt. 66. §
(1) bekezdés c) pontjaiban foglalt alkalmassági kritériumnak együttesen kell megfelelniük. 
A Kbt. 65. § (3) bekezdése és 4. § 3/E pontja alapján ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági alkalmassági
feltételeket más szervezetek erőforrásainak bevonásával is teljesítheti. 

 

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az előző legfeljebb 3 év legjelentősebb szállításainak
(szerver beszerzés és/vagy PC beszerzés) ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére
utaló más adat megjelölésével), az igazolások a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint nyújthatók be; 
2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének c) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek),
illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek; a szállítandó
szerver és/vagy PC gyártójának rendszermérnöki minősítés másolatának becsatolásával. 
3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének f) pontja alapján minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő
vagy más szervezet által végzett vizsgálat igazolásául szolgáló dokumentum csatolásával, 
Az erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 65 § (4) bekezdés szerinti igazolás. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő és (közös ajánlattétel esetén a
tagok) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen: 
Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben legalább 2 db a közbeszerzés tárgya
szerinti (szerver beszerzés és/vagy PC beszerzés) olyan referenciával, amelynek értéke egyenként eléri
a nettó 20 000 000 HUF-ot. 
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő és (közös ajánlattétel esetén a
tagok) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a
szállítandó szerver és/vagy PC gyártójának rendszermérnöki minősítésével, amelyet másolatban
becsatol. 
3. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő és (közös ajánlattétel esetén a
tagok) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen nem rendelkezik MSZ. ISO 9001:2000, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéssel, az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal 
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A Kbt. 65. § (3) bekezdése és 4. § 3/E pontja alapján ajánlattevő műszaki, szakmai alkalmassági
feltételeket más szervezetek erőforrásainak bevonásával is teljesítheti. 

 

III.2.4)Fenntartott szerződések

Nem 

 

III.3)SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1)A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Nem 

 

III.3.2)A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét?

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

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 ajálattevők 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 árverést alkalmaznak-e?

Nem 



2021. 09. 27. 15:53 Nyomtatás

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/gazdalkodas/kozbeszerzes/kozbeszerzesi_hirdetmenyek/szerverpc_ajanlatifh.html 9/12

 

IV.3)ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem 

 

IV.3.3)A dokumentáció és egyéb iratok

A dokumentáció beszerzésének határideje 20.12.2010 - 10:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem 

 

IV.3.4)Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

20.12.2010 - 10:00 

 

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

IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar. 

 

IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 

IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 20.12.2010 - 10:00 

Hely

MAGYARORSZÁG 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. "A" épület, III. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen 
A Kbt. 80. § (2) bek.-ben meghatározott személyek. 
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1)A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem 

 

VI.2)A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?

Igen 
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási
alapot: EGT / Norvég Finanszírozási mechanizmusok által finanszírozott projekt 0026/NA/2006-1/ÖP-
4. 

 

VI.3)TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 20.1.2011 (10:00) 
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 1.2.2011 (10:00) 
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 
4) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [] 
5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 
A dokumentáció ingyenes, beszerzése az A melléklet II. szerint személyesen, munkanapokon 9:00-
14:00-ig az ajánlattételi határidő napján 10:00-ig lehetséges. A dokumentáció átvétele az érvényes
ajánlattétel feltétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a 10 % feletti alvállalkozónak át
kell vennie), nem ruházható át, az átvételét igazoló bizonylat másolata az ajánlathoz csatolandó. Az
ajánlatkérő - az ajánlattevők írásbeli megkeresése esetén - a dokumentációt a Kbt. 54. § (8) bekezdése
szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. 
6) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
7) 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: 
8) 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 [x] nem [] 
9) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja, a Kbt. 83. §-ának megfelelően. 
10) Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevő képviseletére jogosult személyének megállapítása és a
számlavezető pénzügyi intézmények ellenőrzése céljából ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozók és az
esetleges erőforrás nyújtó szervezetre nézve magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén pedig az érvényes
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vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát, valamint az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
aláírási címpéldányának, cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát benyújtani. 
11) Az ajánlattevő cégadataiban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell
a változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát. 
12) Az ajánlatokat írásban, cégszerűen aláírva, 4 példányban (1 eredeti, és 3 másolati példányban) kell
benyújtani. A boríték/dobozra kérjük ráírni: "Szerver és PC beszerzés" továbbá "ajánlat" és "csak az
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel", a csomagoláson más nem szerepelhet, a további
követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 
13) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az
eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel
kapcsolatban. 
14) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő közös ajánlattétel esetén a tagok, valamint a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó képviseletére jogosult
személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő okiratokkal igazolt számlavezető
pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. 
15)Az ajánlathoz csatolni kell gyártói nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő jogosult
(rendelkezik a megfelelő gyártói minősítéssel és képesített szakembergárdával) a megajánlott szerverek
és/vagy PC-k és tárolóeszközök üzembe helyezésére. 
16) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak megfelelően irányadók.
Konzultáció megtartására nem kerül sor. 
17) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9:00-14:00 óráig
lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának
napján 10:00 óráig be kell érkeznie be kell érkeznie. Az ajánlatkérő a postán feladott, az ajánlattételi
határidő lejárta után beérkezett ajánlatot nem értékeli, azt a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében érvénytelennek nyilvánítja. A késedelmes postai kézbesítéstől, vagy a küldemény
elvesztéséből járó összes kockázat az ajánlattevőt terheli. 
18) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket a Kbt. 58. § (7) bekezdésének megfelelően, hogy ahol a
dokumentációban megnevezés szerepel, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt. 
19) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - amennyiben megjelöli az összegezésben -,
akkor a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést. 
20) Az ajánlat, az Ajánlattételi felhívás a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
21) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986 (VI. 26.) MT rendelet, valamint a 7/1986 (VI.26.) IM
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának a
helyességéért a részvételre jelentkező a felelős. Az ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. Joghatás
kiváltására kizárólag a magyar nyelven benyújtott okiratok és nyilatkozatok alkalmasak. 
22) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában/percben megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő. 
23) A jelen felhívásban és a dokumentációban a "Kbt." rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény a "Ptk" rövidítés alatt pedig a Polgári Törvénykönyv szóló 1959. évi IV. törvény
értendő. 
24) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag) a 10 % feletti
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet esetében a cégjegyzésre
jogosultak aláírási címpéldányainak/aláírás minta másolati példányát 
25) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben korlátlan és
egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért és amelyben kijelölésre kerül az a
személy, aki a konzorciumot az ajánlatkérővel folytatott tárgyalások során kizárólagosan képviseli, és
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aki a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 
26) Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza a
szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, azt a tényt, hogy a közös ajánlatot
benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan
és egyetemleges felelősséget vállalnak. 
27) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére. 
28) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) és d) pontjaira
vonatkozóan. A nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve akkor is csatolni kell, ha ajánlattevő nyilatkozata
nemleges tartalmú. 

 

VI.4)JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG

 

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

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

Közbeszerzések Tanácsa 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG

 

VI.5)E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

9.11.2010 

 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


