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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Címzett: Gyovai István polgármester
Telefon: 77/523-144
E-mail: vfejlesztes@kiskunhalas.hu
Fax: 77/423-612
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket 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 és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
Kiskunhalas
NUTS-kód HU331
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási szerződés keretén belül kéményseprési tevékenység ellátása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90915000-4
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
9.014 db használatban lévő egyedi gáz-tüzelőberendezés égéstermékének
elvezetésére szolgáló kémény, 956 db használatban lévő egyedi szilárd
-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló kémény, 105 db gáz-szilárd
tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló gyűjtőkémény, 27 db
központi kémény, 3.104 db tartalék kémény
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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: 72
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján tekintettel a Kiskunhalas Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és
igénybevételéről szóló 31/2003 (XI.12.) Kt. számú rendeletében meghatározottakra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
A szolgáltatást a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996.
(X.30.) BM rendelet szabályai szerint kell teljesíteni.
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
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
# aki a Kbt. 60. § 1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet:
# aki a Kbt. 62. § 1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 63. §-a alapján
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a Kbt. 66. § ( 1 ) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő és a 10 % feletti
alvállalkozó(k) esetében:
1. csatolja be a Kbt. 66. § 1. ) bekezdés a.) pont szerint valamennyi számlavezető
pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi
keltű nyilatkozatát az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi
tartalommal: mióta vezeti a számláját, a számláján az igazolás kiadását megelőző 1
évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.
2. Ajánlattevő a Kbt. 66. § 1. ) bekezdés b. ) pontja alapján csatolja be a saját
vagy jogelődje 2009. üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti



beszámolóját másolatban kiegészítő mellékletekkel együtt, (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét)
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt fenti 1. és 2.
pontban meghatározott – teljes időszakban az előírt igazolással és beszámolóval,
úgy alkalmazza a Kbt. 66. § (2.) bekezdését.
Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrásaira is kíván támaszkodni - a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembe vételével -
alkalmasságát a Kbt. 65. § (3), (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k)ja alkalmatlan ha:
1. Bármely bankszámláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot
meghaladó sorban állása volt
2. 2009. év üzleti évi beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
A pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. §
(1.) bek. b.) pontja szerinti alvállalkozójának külön-külön kell megfelelniük
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) esetében:
1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az előző 3 év
(2008.,2009.,2010.) a jelen közbeszerzés tárgyában (kéményseprési munkálatok
elvégzése) teljesített referencia munkáinak ismertetését (legalább a teljesítés ideje,
a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével).
2. A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a
minőségellenőrzésért felelősek (önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum)
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolásánál figyelembe veszi a Kbt. 69. § (8.)
bekezdését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k)ja alkalmatlan ha:
1. nem rendelkezik az elmúlt 3 évek (2008.,2009.,2010.) összességében legalább 2
db kéményseprésére vonatkozó szerződéssszerűen teljesített referenciával, amely
legalább évenként 13.000 db kéményre vonatkozik és amelyek együttes értéke
legalább nettó 25.000.000 Ft.
2. nem rendelkezik
- 1 fő a szolgáltatás teljesítéséért felelős, kéményseprő mester vizsgával rendelkező
legalább 5 éves kéményseprési közszolgáltatás terén eltöltött vezetői gyakorlattal
rendelkező vezetővel.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1.)
bek. b.) pontja szerinti alvállalkozója együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek



III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendelet.
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Használatban lévő egyedi
gáz-tüzelőberendezés égéstermékének

40



elvezetésére szolgáló kémény tisztítása -
ellenőrzése (Ft/ db/ alkalom)
Használatban lévő egyedi szilárd-
tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére
szolgáló kémény tisztítása - ellenőrzése
(Ft/ db/ alkalom)

25

Használatban lévő gáz – szilárd
tüzelőberendezés égéstermékének
elvezetésére szolgáló gyűjtőkémény
tisztítása - ellenőrzése (Ft/ db/ alkalom)

15

Használatban lévő központi kémény
tisztítása – ellenőrzése (Ft/ db/ alkalom)

10

kéményégetés (Ft/ db/ alkalom) 5
négyévenkénti műszaki felülvizsgálat
egyedi kémény esetén (Ft / alkalom)

5

négyévenkénti műszaki felülvizsgálat
gyűjtőkémény esetén (Ft / alkalom)

5

négyévenkénti felülvizsgálat központi
kémény esetén (Ft/ alkalom)

5

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/07/05 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen



Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti ár nettó ár. Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció ellenértékét a
Kiskunhalas Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Fiókjánál vezetett
11732064-15338806-00000000 számú számlájára történő átutalással kell, hogy
megfizesse.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/07/05 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
2011/08/01 -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/07/05 (nap/hó/év )
Időpont: 09:00
Hely (adott esetben): Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvédi irodája 6400
Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80. § (2.) bekezdése szerinti személyek
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2017.
április
VI.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 használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1. Az eredményhirdetés időpontja:. 2011.07.18. 9.00 óra
VI.3.2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.08.01.
VI.3.3. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja
VI.3.4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg, ezért azok külön igazolandók.
VI.3.5. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentumok átvehetők Piegelné Dr. Csényi Magdolna, ügyvéd irodájának
székhelyén, 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B 1 em. 4 ajtó alatt munkanapokon
8.00-tól 12.00 óráig (2011.07.05.-én 9.00 óráig), a befizetést igazoló átutalási



bizonylat ellenében. Ajánlatkérő a dokumentációt megvásárló ajánlattevő számára
e-mail-en is rendelkezésre bocsátja a dokumentáció anyagát.
VI.3.6. Igazolásokat a Kbt. 20. § (3.) bekezdésének megfelelően egyszerű másolati
példányban is benyújthatók.
VI.3.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
70. § (2.), valamint a Kbt. 71. § (1.) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
VI.3.8.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.
VI.3.9. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
VI.3.10. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,: minden bírálati
résszempont esetében arányosítás
VI.3.11. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek
csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát
(amennyiben ajánlattevő és/vagy 10% feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó
szerveztet esetében amennyiben cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban akkor a vonatkozó változás bejegyzési kérelem egyszerű másolati
példánya is csatolandó), valamint az aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját
egyszerű másolatban (meghatalmazás estén a meghatalmazás valamint a
meghatalmazó és meghatalmazott aláírási címpéldánya szükséges).
VI.3.12. Ajánlatkérő az ajánlat nyertesével köt szerződést, illetőleg, ha az
ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlattevőt az
összegzésben megjelöli a nyertes ajánlattevő visszalépése, esetén ajánlatkérő a
második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
VI.3.13. Az ajánlat benyújtásával és ajánlattal kapcsolatos egyéb formai és tartalmi
követelmények az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra.
VI.3.14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült
összes költség az ajánlattevőt terheli.
VI.3.15. Ajánlattevő csatolja a Kéményseprők Országos Ipartestületi tagságáról
szóló igazolását.
VI.3.16. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nem
rendelkezik kiskunhalasi telephellyel, nyertessége esetén vállalja Kiskunhalason a
telephely létesítését.
VI.3.17. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége
esetén legalább 3 munkanap ügyfélfogadást biztosít Kiskunhalason., melyek közül 1
munkanapon az ügyfélfogadási idő 8.00-20.00-ig tart.
VI.3.18. Ajánlattevő igazolja, hogy rendelkezik kéményseprő tevékenységre kötött
felelősségbiztosítással.
VI.3.19.Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés
időtartama alatt az árakat nem emeli.
VI.3.20.Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyújtani,
melynek összege: 1.500.000,- Ft; azaz egymillió - ötszázezer forint. Az ajánlati
biztosíték nyújtható a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerinti formában. Készpénz fizetés



esetén az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. Fiókjánál
vezetett 11732064-15338806-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat
benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia
az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati biztosíték a szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé nem alakul át a nyertes ajánlattevő esetében. Az ajánlati
biztosíték után az ajánlatkérő kamatot nem fizet. Nem nyújthat be ajánlatot, aki nem
igazolja ajánlatában, hogy az ajánlati biztosítékot befizette az ajánlatkérő fentebb
megjelölt számlájára, és azt ajánlattételi határidő lejártáig jóváírták.
VI.3.21. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az
ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
VI.3.22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX törvény az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. §-a alapján
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776



E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/17 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


