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  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  
   

Építési beruházás [ ]  

Árubeszerzés [x]  

Szolgáltatás [ ]  

Építési koncesszió [ ]  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

Szolgáltatási koncesszió [ ]    

  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata  

Postai cím: 
István út 14.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1041  

Ország: 
HU  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Budaházy Gábor aljegyző  

Telefon: 
1/231-3254  

E-mail: 
budahazyg@ujpest.hu; bodgala@ujpest.hu; keszericzea@ujpest.hu  

Fax: 
1/231-3255  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL): 

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

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
  

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]  



Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 
  

[x] 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]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

  
 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]  

  
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  
        

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Szállítási szerződés, melynek tárgya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére HPV vírus elleni 
oltóanyag beszerzése  

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  b) [x] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[x] Adásvétel 

[ ] Lízing 

Szolgáltatási kategória  



[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

  
[ ] Építési koncesszió 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében) 
  
  

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 
NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Budapest IV. kerület  

NUTS-kód HU101  

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  

Szállítási szerződés, Humán Papilloma Vírus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as törzsei elleni védelmet nyújtó oltóanyag 
beszerzése rekombináns, adszorbeált injekció előretöltött fecskendős kiszerelés formájában. 
ATC-kód: J07BM01. Farmakoterápiás csoportja: Vírusvakcinák 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 33651600-4     

Kiegészítő tárgy(ak) 33641200-7     
 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

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)? igen [ ] nem [x]  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Szállítási szerződés HPV vírus elleni oltóanyag Budapest IV. kerület Újpest érintett korú női lakossága részére. 
Az oltóanyag megnevezése: Humán Papilloma Vírus 6-os, 11-es, 16-os, 18-as törzsei elleni védelmet nyújtó oltóanyag, 
rekombináns, adszorbeált injekció előretöltött fecskendős kiszerelés formájában. ATC-kód: J07BM01. Farmakoterápiás 
csoportja: Vírusvakcinák. Indikációk: méhnyakrák és nemi szerveken megjelenő szemölcs megelőzése.  



A beszerzésre kerülő védőoltás mennyisége 400 fő +50% részére elegendő oltóanyag.Az érintett női lakosság: a 12. 
életévüket betöltött, de a 13. életévüket még be nem töltött leánygyermekek.Az oltóanyagot az oltási protokoll szerinti 3 
részletben kell kiszállítani az ajánlatkérő megrendelése alapján.Az oltóanyagnak a leszállítást követő 18 hónapig 
felhasználhatónak kell lennie. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:  
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

  

  

  

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

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés 2011/06/01 (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)  

A késedelmi kötbér mértéke napi 200.000,.- Ft az egyes szállítási ütemekre külön-külön vonatkoztatva. .Meghiúsulási 
kötbér.  

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

A Kbt. 305. § szerint. Az ajánlatkérő előleget nem folyósít, legfeljebb 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására 
van lehetőség a ténylegesen leszállított és igazolt teljesítés függvényében. A kifizetés és a szerződéskötés pénzneme: HUF  
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a teljesítéstől számított 30 
napon belül. Ajánlatkérő előleget nem fizet, előteljesítést elfogad 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  

Nem követelmény, nincs rá lehetőség.  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
   

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésben, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok 
fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) 
a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. 
 
Igazolás/igazolási mód: 
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint 
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés alapján a kizáró 
okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetőleg a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: 
 
1. valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem 
régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal:  
- mióta vezeti a bankszámlát,  
- számláján 2008. január 1-jét követően volt-e sorban 
állás, ha igen, mikor és milyen időtartamú; 
 
2. A Kbt. 66. § (1) bek. b) pontja szerint a lezárt utolsó két 
év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), a 
kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben a letelepedése 
szerinti ország joga nem írja elő, ajánlatkérő nyilatkozatot 
is elfogad. 
 
 
3. nyilatkozatot az elmúlt 2 év (2008., 2009) oltóanyag 
szállításból származó forgalmáról. [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés c)]. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, ha: 
 
1/ pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy 
bankszámláján 2008. január 1-je után sorban állás 
előfordult.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.A lezárt utolsó két év valamelyikének mérleg szerinti 
eredménye negatív. 
 
 
 
 
 
3. ha az oltóanyag szállításból származó forgalma az elmúlt 
2 évben (2008., 2009) évente nem érte el a nettó 30 millió 
Ft-ot. 
 
 
Az ajánlattevőnek és 10% feletti alvállalkozójának az 1-2. 
pontban foglalt feltételeknek külön-külön, a 3. pontban 
foglalt követelményeknek együttesen kell megfelelniük. 
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése megfelelően alkalmazható. 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti 
szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor 
a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló 
dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó 
szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel 
tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni 
köteles. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 
4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § 
(1) a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő 
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn! 
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát 
ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (5) bekezdése szerint vizsgálja. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetőleg a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: 
 
1. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 2 évre 
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyát képező termékek 
legjelentősebb szállításainak ismertetését - az 
ellenszolgáltatás összege, vagy korábbi szállítás 
mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje és helye 
megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél 
megnevezésével - a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően igazolva.  
 
 
 
2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 
beszerzendő áru leírását, amelynek eredetiségét az 
ajánlatkérő felhívására igazolni kell. 
 
3. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet, mint illetékes hatóságnak a 
megajánlott gyógyszerre (oltóanyagra) vonatkozó, 
gyógyszertörzskönyvbe bejegyző és annak forgalomba 
hozatalát engedélyező határozatát, illetve törzskönyvi 
regisztrálásról szóló határozatát, vagy a 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, 
vagy az EGT-megállapodásában részes állam által kiadott 
forgalomba- hozatali engedélyének a magyar nyelvű 
fordítását. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
alkalmatlan ha, 
 
 
1. A 2008., 2009. években nem rendelkezik évente összesen, 
legalább nettó 25 millió forint értékű, jelen közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlatával azonos minőségű termékek 
szállításáról szóló befejezett, szerződésszerűen teljesített 
referenciával. 
 
2. A beszerzendő áru nem rendelkezik megfelelő magyar 
nyelvű leírással, használati útmutatóval dokumentációval.  
 
3. A megajánlott termék nem rendelkezik az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet, mint illetékes hatóságnak a 
megajánlott gyógyszerre (oltóanyagra) vonatkozó, 
gyógyszertörzskönyvbe bejegyző és annak forgalomba 
hozatalát engedélyező határozatával, illetve a törzskönyvi 
regisztrálásról szóló határozatával, vagy a 726/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, vagy 
az EGT-megállapodásban részes állam által kiadott 
forgalomba-hozatali engedéllyel. 
 
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek 
ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának együttesen 
kell megfelelniük. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (5) 
bekezdése szerint vizsgálja. 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti 
szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor 
a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló 
dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó 
szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel 
tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni 
köteles. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 
4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 
66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-
f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá 
(3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, 
kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az 
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 
 

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát 
ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (5) bekezdése szerint vizsgálja. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

 

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  



  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
   

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
    

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]  

[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

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? igen [ ] nem [x]  

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: 2010/08/23 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00 óra  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A fizetés feltételei és módja: 
A fenti bruttó összeget ajánlatkérő 12010422-00208592-00100005 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (ajánlattételi 
felhívás hivatkozási száma), számlázási cím feltüntetésével.  
A benyújtandó ajánlat formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció személyesen 
átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 8.00-tól az ajánlattételi határidő 
lejártáig az I.1. pontban meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 54.§ 
(4) bek. megfelelően irányadó.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/08/23 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/08/23 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra  

Helyszín : Helyszín : Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1041 Budapest István út 
14. II. emelet 64. tárgyaló  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
A Kbt. 80. § (2) bek. szerint.  

  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 



V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
igen [ ] nem [x]  

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. szeptember 10.00 óra  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010. szeptember 21. 11.00 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 [ ] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlattételi felhívás dokumentációjának megvásárlása, amely a benyújtandó ajánlat 
formai és tartalmi követelményeit tartalmazza. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra 
között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 8.00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az I.1. pontban meghatározott 
címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az 
ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. A Kbt. 54. § (4) bekezdés megfelelően alkalmazandó.  

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 [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

-Ajánlatkérő a Kbt. 83. §.–a szerint hiánypótlásra lehetőséget biztosít. 
-Az ajánlatokat zárt csomagolásban, cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, 4 egyező 
példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani a dokumentációban meghatározott módon. Amennyiben a csomagolás 
vagy annak feliratozása nem az előírtak szerint történik, azonban a Kbt. szabályainak megfelel, úgy az nem eredményezi 
az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok 
bontásának időpontjában felbontásra. 
-Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés 
vonatkozásában kérjük a nemleges nyilatkozatot is csatolni! 
-Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
-Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint 10 % feletti alvállalkozója illetve az erőforrást nyújtó szervezet 
nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi 
intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető pénzügyi intézményeken 
kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, illetőleg az ott megjelölteken kívül más számlát nem vezet. 
-A Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az 
igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 
-Az ajánlattevőnek, az erőforrást nyújtó szervezetnek, továbbá a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi Cégkivonatát csatolni 
kell. 
-Az Ajánlattevő, közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az 
erőforrást nyújtó szervezet részéről a Cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányának másolatát is csatolni kell. 
-Az Ajánlattevő az árajánlatát nettó összegben köteles megadni. 
-Az Ajánlattevő részajánlatot és többváltozatú ajánlatot nem tehet. 
-Ha az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza,akkor a Kbt. 91. § 
(2) bekezdése szerinti esteben, ez utóbbival köt szerződést(kbt. 91. § (2) bekezdés). 
-Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (az 



ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) saját kockázatát terheli. 

  
  

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:      /   /     (év/hó/nap)  
A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
Budapest Főváros IV: kerület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Postai cím: 
István út 14. II. emelet 67.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1041  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Budaházy Gábor aljegyző  

Telefon: 
1/231-3254  

E-mail: 
budahazyg@ujpest.hu; bodgala@ujpest.hu; keszericzea@ujpest.hu  

Fax: 
1/231-3255  

Internetcím (URL):  

  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Postai cím: 
István út 14. II. emelet 67.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1041  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Budaházy Gábor aljegyző  

Telefon: 
1/231-3254  

E-mail: 
budahazyg@ujpest.hu; bodgala@ujpest.hu; keszericzea@ujpest.hu  

Fax: 
1/231-3255  

Internetcím (URL):  

  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Postai cím: 
István út 14. II. emelet 67.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1041  

Ország: 
Magyarország  



Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
dr. Budaházy Gábor aljegyző  

Telefon: 
1/231-3254  

E-mail: 
budahazyg@ujpest.hu; bodgala@ujpest.hu; keszericzea@ujpest.hu  

Fax: 
1/231-3255  

Internetcím (URL):  

  
B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  

   

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
  
  

 


