14 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM 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
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Címzett: Duska József igazgató
Telefon: 06-36-411-581
E-mail:
Fax: 06-36-412-791
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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 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 más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés
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
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület; 3138
Ipolytarnóc, 039 hrsz
NUTS-kód HU313
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 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):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya „Ipolytarnóci Ősvilági Pompeji turisztikai
célú fejlesztése II. ütem” szakmai anyagainak elkészítése a dokumentációban
részletezettek szerint
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További
tárgyak:

79416000-3
79952000-2
79530000-8
22462000-6

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. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót
beleértve) „Az Ipolytarnóci Ősvilági Pompeji turisztikai célú fejlesztése II. ütem”
szakmai anyagainak elkészítése az alábbiak szerint: kommunikációs és PR
tevékenységek szervezése, fotódokumentáció készítése, online megjelenés
biztosítása, sajtóanyagok készítése, hirdetőtáblák készítése, rendezvényszervezés,
reklámanyagok készítése, fordítás, a pontos mennyiségeket a dokumentáció
tartalmazza.
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)
befejezés 2010/07/31 (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 kötbér,
meghiúsulási kötbér
A kötbérek vetítési alapja a bruttó vállalási ár.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt fog benyújtani, az ehhez szükséges fedezettel abban az esetben rendelkezik,
amennyiben a támogatásra irányuló igénye elfogadásra kerül. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást a teljesítést követően kiállított számlák ellenében - kedvezőbb
megajánlás hiányában - 60 napra, átutalással teljesíti. Ajánlattevők ilyen, vagy ennél
kedvezőbb fizetési határidőre tehetnek ajánlatot.
Ajánlatkérő 2 db részszámla illetve 1 db végszámla benyújtására biztosít
lehetőséget a dokumentációban meghatározott részteljesítések után. A
részszámláknak teljesítésarányosnak kell lennie.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli
meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az
ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre
vonatkozó meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.
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)
(adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból, ha
- ajánlattevővel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, továbbá 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizárási okok bármelyike
fennáll;
- ajánlattevő bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizárási okok bármelyike
fennáll;
- ajánlattevő által a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójá(i)val szemben a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban,
valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizárási okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandók a Kbt.
66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is.
A kizáró okokkal kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 63. § (2)-(3) és (5) bekezdés
szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat kéri eredeti vagy másolatban benyújtani
- bevonásuk esetén - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan is, valamint közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (2)
bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre vonatkozó a Kbt.
63. § (7) bekezdés szerinti igazolást kéri benyújtani eredeti vagy másolatban.
A minősített ajánlattevők a Kbt. 13. § (3) bekezdésében, valamint a 14. § (1)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével a kizáró okok fenn nem állását
igazolhatják.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzintézetének - az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozata (eredeti vagy másolati példány) fizetőképességének megítéléséhez az
alábbi tartalommal:
- a számla megnyitásának időpontja
- az ügyfél számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban
sorban állás előfordult-e, ha igen, mikor, mennyi ideig.

b.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója - a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszámolójának benyújtása a 2006. és 2007. évre (eredeti vagy másolati példány)
Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve közös ajánlattevők
pénzügyi-gazdasági alkalmasságát külön-külön vizsgálja.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
igazolásához az érintett szervezet kötelezettség vállalásra vonatkozó nyilatkozata
csatolandó (eredeti vagy másolati példány).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Ajánlatkérő ajánlattevőt,
illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóját a szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági szempontból
alkalmatlannak minősíti, ha
a.)a pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy ajánlattevő, illetve
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója bármely pénzintézetnél vezetett számláján a pénzintézeti nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónap során 15 napot meghaladó sorban állás volt
b/1. 2006. és 2007. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg
szerinti eredménye negatív
b/2. éves árbevétele 2006. és 2007. években évente, külön-külön, nem érte el a
nettó 15.000.000,- Ft-ot
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a pénzügyi-gazdasági
alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelniük.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az
alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a
pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: a.) a megelőző 3 naptári évben (2006., 2007., 2008.) elvégzett, európai
uniós projekttel kapcsolatos, jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő munkáinak
ismertetése - a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerintiek csatolásával - a következő
tartalommal: a tevékenység rövid leírása a III.2.3) a) pontban foglaltaknak megfelelő
tartalommal, az ellenszolgáltatás nettó összege, vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje, a teljesítés helye, európai
uniós projekt hivatkozási száma, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a
teljesítés előírásoknak, szerződésnek való megfelelősége, referenciát adó személy
elérhetősége (eredeti vagy másolati példány)
b.) azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk
ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandók továbbá
az érintett személyek szakmai önéletrajza diplomamásolata (eredeti, vagy másolati
példány).
A műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
igazolásához az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
csatolandó. (eredeti vagy másolati példány).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Ajánlatkérő ajánlattevőt a
szerződés teljesítésére műszaki-szakmai szempontból alkalmatlannak minősíti, ha

a.) nem rendelkezik az előző 3 naptári évben (2006., 2007., 2008.) összesen
legalább nettó 20 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű, európai uniós
támogatásból is finanszírozott projekttel kapcsolatos, világörökségi, vagy más
nemzetközi címmel rendelkező területre vonatkozó, befejezett, jelen közbeszerzés
tárgyának megfelelő (szakmai anyagok készítése) referenciával.
b.) ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében nem
rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú közgazdasági végzettséggel rendelkező
szakemberrel,
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az
alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a
pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
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 szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Bruttó ajánlati ár (Ft)

50

2. Vállalt késedelmi kötbér (%/nap)

15

3. Vállalt meghiúsulási kötbér (%)

15

4. Fizetési határidő (naptári nap)
20
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:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3)
A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/04/10 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000 + ÁFA
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A befizetés történhet az A Melléklet II.
pontjában megjelölt címen készpénzben vagy az 54. § (4) bekezdés esetén
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10035003-01743661-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással
„Ipolytarnóc szakmai anyagok, dokumentáció ellenértéke” feltüntetésével.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/04/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 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: 45 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/04/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc u. 6., Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. § (2) bekezdés
szerinti személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot: ÉMOP-2.1.1/B-20080082
VI.3) További információk (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre teljes körű. 1) A hiánypótlás
lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő az eljárás során egy alkalommal
biztosít hiánypótlási lehetőséget
2.)
A szerződéskötés tervezett időpontja 2009. május 11., 12.00 óra
3.)
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai,
az első tárgyalás időpontja 4.) A dokumentáció átvehető személyesen az A Melléklet II. pontjában megjelölt
címen, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 09.00-13.00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 2009/04/10-én 09,00-10.00 óra között, vagy a Kbt. 54. §
(4) bekezdésében meghatározottak szerint. A dokumentáció átvételének feltétele az
ár befizetésének igazolása. A befizetés igazolható az átutalás megtörténtét igazoló
terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat +
aláírás) eredeti példányával.
5.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség ajánlattevőt terheli.
6.) Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatot nem fogad el
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltak alapján felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy mind a pénzügyi és gazdasági, mind a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság körében a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott
minősítési szempontoknál szigorúbb követelményeket támaszt.
8.) Amennyiben ajánlatkérő megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő
ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele fog szerződést
kötni.
9.) A Kbt. 57. § (3) bekezdés c)-d) pontja szerinti információk: Az adható pontszám
minden részszempont tekintetében: 1-10. A megadott ponthatár úgy kerül
felosztásra, hogy az adott részszempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlat
a maximális pontszámot, a többi ajánlat az adott részszempont tekintetében a
legkedvezőbb ajánlattól való eltérésének aránya által meghatározott pontszámot
kapja.
10.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érvényes ajánlattétel
feltétele, hogy a vállalt fizetési határidő nem lehet kevesebb 60 naptári napnál és
nem lehet több 180 naptári napnál, a meghiúsulási kötbér vállalt mértéke nem
lehet kevesebb a bruttó ajánlati ár 1%-ánál és nem lehet több, a bruttó ajánlati ár
25 %-ánál, továbbá a késedelmi kötbér maximális vállalása nem lehet kevesett a
bruttó ajánlati ár 0,1%-ánál naponta és nem lehet több a bruttó ajánlati ár 5%-ánál
naponta.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének nyilatkozatát, hogy a
pénzintézeti nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.
12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére. [Kbt. 70.
§ (1) bekezdés]
13.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatát.

14.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló
igényt nyújtott be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadása a Kbt. 48. §
(2)-(3) bekezdés szerinti körülménynek minősül. Amennyiben a támogatási igényt
elutasítják, úgy ajánlatkérő a Kbt. 82. §-a alapján az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, vagy a Kbt. 99. § (3) bekezdése alapján mentesül a szerződés
megkötésének kötelezettsége alól, vagy a Kbt. 303. § alapján a szerződést
módosíthatja.
15.) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodik, az érintett szervezet(ek) kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtására is szükséges az ajánlatba (eredeti vagy másolati
példány).
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
alapján milyen vállalkozásnak minősül.
17.) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy másolati példányát az
ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
- a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
- az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető
bélyegző lenyomattal ellátott példánya.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó,
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, eredeti vagy
másolati példányát is csatolni kell.
18.) Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetet változatlan
szövegszerkezetben és tartalommal, értelemszerűen kitöltve, szignálva az
ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában meghatározott
mellékkötelezettségek vállalása kötelező.
19.) A kidolgozott ajánlatot zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti és 3 másolati)
példányban kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy
a „Másolati” megjelölést. Esetleges eltérés esetén az „Eredeti” példány tartalma
az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát: „BNP, Szakmai
anyagok, ajánlat, egyszerű közbeszerzési eljárás, az ajánlattételi határidőig nem
bontható fel!”. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos oldalszámozással és
a cégjegyzésre jogosult vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti
példánya csatolandó!) személy kézjegyzével, továbbá cégjegyzékszámmal kell
ellátni. Az ajánlathoz csatolni kell az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzéket.
A dokumentációban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. a
szövegszerkezetük megváltoztatása nélkül kell az ajánlatban elhelyezni.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került az I.1. pontban megjelölt
címen.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó
csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez
továbbítandó.”
20.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/30 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Címzett: Veres Péter pénzügyi munkatárs
Telefon: 06-36-411-581
E-mail:
Fax: 06-36-412-791
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Címzett: Veres Péter pénzügyi munkatárs
Telefon: 06-36-411-581
E-mail:
Fax: 06-36-412-791
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Címzett: Veres Péter pénzügyi munkatárs
Telefon: 06-36-411-581
E-mail:
Fax: 06-36-412-791
Internetcím (URL):

