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:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Magyar Posta Zrt, Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony 3. emelet 01. szoba
Címzett: Szemán Zoltánné
Telefon: 36-1-767-8264
E-mail:
Fax: 36-1-767-8323
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
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:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű
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

Általános 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]
xPostai 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
Öntapadós fóliatasakok gyártása és szállítása.
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
Építési koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Magyar Posta Zrt. Nyomtatvány raktára 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
NUTS-kód HU 101
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 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 és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés öntapadós fóliatasakok gyártására és szállítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44174000-0

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)
Összesen: 270.000 csomag (1 csomag=50 db) öntapadós fóliatasak (alap
mennyiség 230.000 csomag, opciós mennyiség 40.000 csomag).
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérő vételi jogot köt ki 40.000 csomag (1csomag=50 db) öntapadós fóliatasak
gyártására és szállítására.
Ajánlatkérő az igényelt öntapadós fóliatasakokat negyedévente kibocsátott,
vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelések formájában
rendeli meg. A megrendelésben Megrendelő közli a szállítandó öntapadós
fóliatasakok darabszámát és a szállítási ütemezést (a következő negyedév egyes
hónapjaiban szállítandó mennyiséget - amely szállítási ütemenként eltérő lehet - és
ütemenként a határidőt is).
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: 23
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: 26
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)
- Késedelmes, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás az
ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint.
- 2.000.000,- Ft összeg erejéig teljesítési biztosíték nyújtása a (a Kbt. 53.§ (6)
a) pontjának megfelelően) az Ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő
befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában. A
teljesítési biztosíték nyújtására egebekben, így különösen a teljesítési biztosíték
benyújtási határidejére, érvényességi időtartamára a dokumentációban foglaltak az
irányadóak.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján az igazolt
részteljesítést követő 5 napon belül beérkezett, az igazolt részteljesítés alapján

az Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, Ajánlattevőnek a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napon belül
átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Egyebekben az ajánlatkérési
dokumentáció részét képező szerződéstervezet az irányadó.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem igényli gazdasági társaság létrehozását.
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:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott
bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti
szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) a), b) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás
szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban írásban kell
nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe
a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattételi felhívás megjelenésének
napjánál nem régebbi keltezésű pénzügyi intézményi nyilatkozat eredetiben vagy
hiteles másolatban az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől, amely(ek)nek valamennyi vezetett forint és deviza- számlára
vonatkozólag tartalmaznia kell, hogy:
-a pénzügyi intézmény mióta vezeti az Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláit,
-Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiállítását megelőző 12
hónapon belül mindig pontosan eleget tett-e,
-Ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó számláin az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül
előfordult-e sorban állás, amennyiben igen, hány alkalommal és hány napig.

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá abban az esetben, ha Ajánlattevő
pénzügyi-gazdasági alkalmasságát a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás
szervezet igénybevételével kívánja igazolni, az erőforrást nyújtó szervezetnek
a cégkivonatában feltüntetett és a cégkivonatában fel nem tüntetett valamennyi
számlájára vonatkozóan csatolnia kell a számlavezetői nyilatkozat(ka)t. A
számlavezetői nyilatkozattal/nyilatkozatokkal kapcsolatban az Ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, továbbá abban az esetben, ha Ajánlattevő pénzügyi-gazdasági
alkalmasságát a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezet
igénybevételével kívánja megalapozni, az erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen
aláírt nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a cégkivonatban szereplő pénzforgalmi
számlákon és az ajánlatban megjelölt egyéb, számlavezetők által igazolt számlákon
kívül más számlát nem vezet. Adott esetben az adott bank és számlaszám adatainak
megadásával arról is nyilatkoznia kell, hogy a cégkivonatban feltüntetett valamely
számlája megszűnt.
Amennyiben Ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek a Kbt.
65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván
megfelelni, Ajánlattevő az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállaló nyilatkozat mellékleteként az ajánlathoz csatolni kell az
erőforrás szervezet jelen III.2.2) pontban meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági előírásnak való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az Ajánlattevő illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a benyújtott pénzügyi intézményi
nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az igazolás kiállítását megelőző
12 hónapon belül fizetési kötelezettségeinek mindig pontosan eleget tett és
bankszámlái egyikén sem volt az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapon belül 30
egymást követő napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények
különböző tartalmú nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára
figyeljenek, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által megkért tartalommal mellékeljék
ajánlatukhoz.
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is,
hogy más szervezet erőforrásaira támaszkodik feltéve, hogy az Ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
Az alkalmasság elbírálása tekintetében a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése az irányadó.
Ennek megfelelően a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek
Ajánlattevőnek és a közbeszrzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt Alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67.§ (1) a) pontja alapján az előző 2 év (2008, 2009) legjelentősebb - a
beszerzés tárgyával azonos vagy hasonló (bármilyen méretű és feliratú/felirat nélküli

öntapadós fóliatasak) termékek - gyártásainak és szállításainak ismertetése a Kbt.
68.§ (1) bekezdés a) és b) pontjának és (3) bekezdésének megfelelően a szerződést
kötő másik fél által kiállított igazolással, vagy a dokumentációban szereplő táblázat
(ajánlatkérési dokumentáció 3. sz. melléklete) értelemszerű kitöltésével megtett
ajánlattevői nyilatkozattal.
Azigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a teljesítés idejét (év, hó),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, kapcsolattartójánaknevét,
telefonszámát,
- a szerződés tárgyának megjelölését (a gyártott és szállított termékek
megnevezését), továbbá
- Ajánlattevő választása szerint a szerződés keretében gyártott és szállított termék
mennyiségét (darabszámát) vagy az ellenszolgáltatás nettó összegét.
A referenciaigazolásoknak, illetőleg nyilatkozatoknak - az Ajánlattevő választása
szerint - minden esetben egyformán vagy az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a
gyártott és szállított termékek darabszámát kell tartalmaznia.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasági feltételeknek a Kbt.
65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván
megfelelni, Ajánlattevő az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra
vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállaló nyilatkozat mellékleteként az ajánalthoz csatolni kell
az erőforrás szervezet jelen, III.2.3) pontban meghatározott műszaki-szakmai
alkalmassági előírásnak való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
teljesítette az előző 2 évben (2008., 2009.) az ajánlatban megajánlott öntapadós
fóliatasakkal azonos vagy hasonló (bármilyen méretű és feliratú/felirat nélküli
öntapadós fóliatasak) termék gyártását és szállítását összességében legalább nettó
56.000.000,- forintot elérő értékben, vagy 8.000.000 db-ot elérő darabszámban.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie. Ajánlattevő a műszaki-szakmai
alkalmasági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet erőforrásaira
támaszkodik, feltéve, hogy az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
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
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
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: 2010/03/12 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 12.500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti díj ellenében vásárolható meg, a díj tartalmazza az ÁFA-t. A
díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000
sz. számlájára kell átutalni, amely a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében foglaltak szerinti
feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció személyesen
vehető át munkanapokon 9.00 - 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9.00 - 10.00 óra között Ajánlatkérő 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
3-as épület 3. emelet 1. sz. helyiségében az átutalás megtörténtét igazoló, az
Ajánlattevő adószámát és bankszámlaszámát is tartalmazó, eredeti dokumentum

bemutatásával, illetve a befizetést igazoló bizonylat megküldése esetén postai úton,
a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén,
Ajánlattevőnek a kinyomtatott átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya
nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni: „Öntapadós fóliatasakok
gyártása és szállítása”.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/12 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
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)
2010/06/10 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3-as épület 4. emelet 03-as tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.
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:
2010. 04.01. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.04.21. 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)
Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő az Ajánlattevők valamelyike által
egy ajánlatkérési dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra át nem
ruházható, közzé nem tehető.

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. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a kizáró
okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőelg az
ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtani
előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására, továbbá
az ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésre.
Hiánypótlást biztosít Ajánlatkérő akkor is, ha az Ajánlattevő nem megfleelő
példányszámban nyújtotta be ajánlatát. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét
arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása - tekintettel arra, hogy annak az
ajánlattételi határidő lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia - nem
lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható utólag az ajánlati biztosíték nyújtását
igazoló eredeti, előírt tartalmú bankgarancia nyilatkozat, illetőleg az eredeti, előírt
tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható
az előírt összeg átutalása/befizetése.
Az Ajánlattételi adatlap (dokumentáció 1. sz. melléklete) értékelésre kerülő adata
(Ajánlati ár) ugyancsak nem pótolható.
2.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az
ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke:
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59.§ (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre
bocsátani az alábbiak szerint:
- Az ajánlati biztosítéknak 2010.03.12.-től 2010.06.10.-ig kell az Ajánlatkérő
rendelkezésére állnia.
- A biztosíték bankgaranciával, vagy biztosítási szerződésen alapuló készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg Ajánlatkérő
bankszámlájára történő befizetésével / átutalásával teljesíthető.
- Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával nyújtja,
a garanciát a dokumentáció 4. számú mellékletét képező minta szerinti tartalommal
kell kiállíttatni és annak eredeti példányát az ajánlathoz csatolni.
- Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződésen
alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, a
kötelezvényt a dokumentáció 5. számú mellékletét képező minta szerinti tartalommal
kell kiállíttatni és annak eredeti példányát az ajánlathoz csatolni.
- Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg
áttualásával/befizetésével nyújtja, a biztosíték összegét Ajánlatkérő

11991102-02102768-00000000 számú számlájára kell befizetni/átutalni úgy, hogy
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig a biztosíték összege Ajánlatkérő
számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és csak az
ajánlattételi határidő lejártáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati biztosíték
nyújtását teljesítettnek. Befieztés / átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen
eljárás megnevezését fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására
vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles
másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői
által aláírt eredeti vagy hiteles másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak
/ igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt
összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az
átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt
nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd által elkészített aláírás mintáját (eredetiben vagy hiteles másolatban).
Amennyiben Ajánlattevő / a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrás szervezet nevében meghatalmazott
ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott és két tanú aláírásával ellátott
meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát és a meghatalmazó(k)
közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által elkészített aláírás
mintáját (eredetiben vagy hiteles másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben
alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek
azt a részét, amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem
haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe (a dokumentáció 2. számú melléklete
szerint).
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkoznia
kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t
és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó(k) közreműködnek a dokumentáció 2. számú melléklete szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján (a
dokumentáció 2. számú melléklete szerint) nyilatkoznia kell arról, hogy
pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmasságát a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti szervezet(ek) bevonásával kívánja-e megalapozni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie az erőforrás szervezet(ek)et, továbbá azon
alkalmassági előírás(oka)t, amely alkalmassági előírás(ok)nak az erőforrás
szervezet igénybevételével kíván megfelelni, valamint azt, hogy az Ajánlattevő
és a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás
fennáll-e.
5. Az ajánlattételi felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban az
Ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani előírt valamennyi igazolást és
dokumentumot eredetiben vagy hiteles másolatban kell az ajánlathoz csatolni,

kivéve azon igazolásokat/dokumentumokat, amelyek tekintetében az Ajánlatkérő
kifejezetten eltérően rendelkezik.
6. A felhívás III.2.3) pontjában előírtak alapján a műszaki alkalmasság igazolása
körében esetlegesen nem HUF-ban megadott referenciaérték HUF-beli
egyenértékének megállapításához Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Magyar
Nemzeti Bank által a jelen Ajánlattételi felhívás megjelenésének napján (megszűnt
deviza esetében a legutolsó jegyzés napján) közzétett, adott devizára vonatkozó
hivatalos középárfolyamot veszi figyelembe.
7. Ha több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való
alkalmassá minősítéshez az Ajánlattevők - a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja
szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek
az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrásaira is
támaszkodhatnak.
8. Amennyiben több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a Közös Ajánlattevőknek
az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó
megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, vagy hitele smásolatban,
minimálisan az alábbi tartalommal: az egyes Felek által végzett feladatok
meghatározása, a Konzorcium vezetőjének, Megrendelő felé a képviselőnek a
megnevezése (amely képviselő a számlákat jogosult és köteles lesz a Megrendelő
felé kibocsátani) és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása. A
szerződés teljesítésére Megrendelő felé a Konzorciumi tagoknak egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk, amelyre vonatkozó megállapodást is tartalmaznia
kell az ajánlathoz csatolt megállapodásnak. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá a
Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) meghatalmazását. A
képviseletre történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó felek
cégszerű aláírását, a meghatalmazott(ak) aláírását és két tanú aláírását is.
Közös ajánlattétel esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati és a
teljesítési biztosítékot.
9. Amennyiben Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén, illetve abban
az esetben, ha az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételek szerint vele szerződni nem lehet - így különösen amennyiben a nyertes
Ajánlattevő nem tesz eleget a dokumentációban részletezettek szerint teljesítési
biztosítéknyújtási kötelezettségének - Ajánlatkérő szerződéskötésre hívhatja fel a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy - az áruk összértéke
tekintetében - ötven százalékot elérően vagy meghaladóan olyan származású
árut ajánl-e, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani. Ha az értékelés során
több ajánlat azonos, ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 199.§ (1)-(3) bekezdésében
rögzített előnyben részesítési szabályokat, a Kbt. 199. § (3) bekezdése szerinti
azonos árajánlat esetében pedig megfelelően alkalmazza a Kbt. 90.§ (3) bekezdés
a) pontját.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezetnek az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjánál
nem régebbi keltezésű cégkivonatát eredetiben vagy hiteles másolatban.

12. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/10 (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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

