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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

A „Csaholc Általános Iskola felújításához és bővítéséhez tantermi, tanári berendezések, 
illetve tanulási képességet segítő taneszközök szállítása” tárgyban indított általános 

egyszerű közbeszerzési eljárásban

1. Bevezetés

Csaholc község Önkormányzata  pályázatot nyújtott  be az Észak-Alföldi Operatív Program 
Oktatási-nevelési  intézmények  fejlesztése  címen  meghirdetett  pályázati  felhívásra  az 
Általános Iskola felújítása és bővítése beruházás támogatására. 
Az Önkormányzat - a Kbt.48.§(2) bekezdésben biztosított lehetőséggel élve - a közbeszerzési 
eljárást  megindította  a  támogatás  megítélésére  vonatkozó  döntés  meghozatala  előtt,  hogy 
kedvező  döntés  esetén  az  építési  munkák  befejezésére  a  berendezések  is  leszállításra 
kerüljenek.

2. Határidők

A cím szerint meghirdetett általános egyszerű közbeszerzési eljárás határnapjai a következők:

Ajánlattételi határidő:2009. július 14. 1100 óra 
Beadás helye: Polgármesteri Hivatal Csaholc, Kossuth utca 41. 
Borítékbontás: 2009. július 14. 1100 óra, Csaholc, Kossuth utca 41.
Eredményhirdetés: 2009. július 22. 1100 óra, Csaholc, Kossuth utca 41.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. július 31. 

3. Az ajánlat benyújtása

Az  ajánlatokat  egy  eredeti és  az  arról  készült  két  másolati példányban,  példányonként 
állagsérelem nélkül nem bontható módon összefűzve,  vagy kötve, valamennyi  információt 
tartalmazó oldalt folyamatosan sorszámozva, szignálva, tartalomjegyzékkel kell benyújtani. 
A borítékra fel kell írni:

„Ajánlat Csaholc Iskola eszköz beszerzésére”
Nem bontható fel 2009. július 14-én d.e. 11.00 óra előtt.”

Amennyiben az eredeti és a másolt példányok között eltérés van, akkor az eredeti példány 
tartalma az irányadó.
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4. A benyújtandó dokumentumok

Az  ajánlatnak  az  alább  felsorolt  dokumentumokat,  nyilatkozatokat,  igazolásokat  kell 
tartalmaznia az alábbi sorrendben:

Tartalomjegyzék oldalszámok feltüntetésével

Ajánlati nyilatkozat (felolvasólap)

Közös ajánlattevők együttműködésére vonatkozó megállapodás (ha alkalmazható)

Meghatalmazás  az Ajánlattevő képviseletére (amennyiben az ajánlatot aláíró ill. az 
oldalakat szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult)

A beadási határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat (ajánlattevő, közös 
ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozó)

Cégjegyzésre  jogosult  személyek  aláírási  címpéldánya (ajánlattevő,  közös 
ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozó)

Nyilatkozat: az Ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata az 
Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, Szerződési feltételekben szereplő 
feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. A 305.§ 
(1)-(3) bekezdése és a 306/A.§(1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítésének 
vállalásáról.  (Közös  ajánlattétel  esetén  a  közös  ajánlattevők  adataival  és  cégszerű 
aláírásaival kiegészítve.)

Nyilatkozat: arról,  hogy  Ajánlattevő  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Nyilatkozat: az  Ajánlattevő nyilatkozata  a  10 % feletti  alvállalkozójáról,  az általa 
végzendő munkákról, egyéb alvállalkozók által végzendő munkarészekről, erőforrás 
szervezet igénybevételéről (71.§(1)a.)-c) pont)

Erőforrás szervezet rendelkezésre állásának  igazolása a Kbt.65.§(4)bek. a) vagy b) 
pontjának megfelelően (ha alkalmazható)

Nyilatkozat: arról,  hogy Ajánlattevő (közös ajánlattevő,  10 % feletti  alvállalkozó, 
erőforrás  szervezet)  nem tartozik  a  60.§(1)bek.  és  a  Kbt.61.§(1)bek.d)  valamint  a 
61.§(1)bek. a)-c) és 62.§(1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. 

Nyilatkozat: arról, hogy Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 60.§. ill. 61.§. szerint 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. (71.§(3)bek.)

Nyilatkozat: arról, hogy az Ajánlattevő által szállított áru tartozékai a szállítás évétől 
még  legalább  5  évig  beszerezhetőek  lesznek,  s  ez  idő  alatt  az  alkatrészellátást, 
valamint a szervízelést, javítást saját hatáskörben biztosítja. 

Nyilatkozat:  Ajánlattevő (közös ajánlattevő, 10 % feletti  alvállalkozó) nyilatkozata 
valamennyi számlavezető pénzintézetéről, valamint hogy további pénzintézetnél nincs 
számlája.
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A pénzintézetektől származó - az ajánlati felhívásban foglalt tartalomnak megfelelő – 
bankinformációk. 

Ajánlattevő  (közös  ajánlattevő,  10  %  feletti  alvállalkozó)  2007-2008. évekre 
vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatása (kiegészítő mellékletek nélkül) 

Kimutatás a referencia munkákról

Referencia igazolások a Kbt.68.§(1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 

Ha  az  Ajánlatkérő  kiegészítő  tájékoztatást ad,  akkor  azt  be  kell  csatolni  az 
ajánlathoz, mellyel az ajánlattevő az abban foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi.

Az Ajánlati dokumentációban kiadott részletes műszaki specifikáció alapján készített 
beárazott eszközlista.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolandó közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló  megállapodásnak  tartalmaznia  kell  a  közös  ajánlattevők  között  a  közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot 
az  eljárás  során  kizárólagosan  képviseli,  illetőleg  a  közös  ajánlattevők  nevében  hatályos 
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő 
készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal.
Az Ajánlati nyilatkozaton csak a konzorcium adatait kell szerepeltetni, de közös ajánlattevők 
mindegyikének alá kell írnia.

5. Kiegészítő tájékoztatás

Az  ajánlattételi  időszakban  Ajánlatkérő  helyszíni  bejárást,  konzultációt  nem  szervez  az 
Ajánlattevők  számára.  Javasolja  a  helyszín  önálló  megtekintését,  megismerését,  helyszíni 
információk beszerzését. Amennyiben Ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja 
a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen sem menti fel azon kötelezettségek 
és felelősségek alól, amelyért a szerződés teljesítése során felel. 

Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet – kérdéseket tehet fel – írásban az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan 2009. július 6-án 9,00 óráig, az 
ajánlattételi  felhívás  A.  melléklet  I.  pont  alatti  címen  személyesen  ill.  telefax  számon. 
Ajánlattevő felelőssége, hogy a kérdések időben megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. A késve 
érkező kérdéseket a Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 

Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat legkésőbb  2009. július 8-án 16,00 óráig  küldi meg 
írásban egyidejűleg az Ajánlattevőknek. Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel címét, 
az  ügyintéző  nevét  és  telefax  számát,  amelyre  a  választ  kéri.  Az  írásbeli  válaszok 
kézhezvételét  az  Ajánlattevőknek  fax  útján  vissza  kell  igazolniuk.  A  visszaigazolás 
elmulasztása  esetén  nem  hivatkozhat  arra  az  Ajánlattevő,  hogy  azokat  nem  kapta  meg 
hiánytalanul, határidőre. 

4



6. Az ajánlati ár

A  beszerzés  tárgyára  vonatkozóan  tartalmazza  a  helyszínre  szállítás,  az  össze-  illetve 
beszerelés költségeit is. 
A meghatározott átalányár a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb 
minőségi szinthez tartozó minőségi osztályra vonatkozik. 

7. Hiánypótlás

A  hiánypótlásra  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározottak  szerint  van  lehetőség.  A 
hiánypótlásokat  a  3.  pontban  meghatározottak  szerint  kell  benyújtani  (1+2  példányban, 
tartalomjegyzékkel, oldalszámokkal ellátva, kötve vagy fűzve, oldalanként szignálva)

8. Egyéb lényeges feltételek

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, erőforrás szervezet) nyertessége 
esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles csatolni a 60.§(1) bek. e) pontja 
szerinti  köztartozást  nyilvántartó hatóságok igazolását  arról,  hogy az igazolás kiállításának 
időpontjában  van-e  az  a  hatóság  által  nyilvántartott  köztartozása,  vagy  ha  van,  annak 
megfizetésére halasztást kapott. (Amennyiben ajánlatában nem nyújtotta be. Kbt.63.§(3)bek.)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,  hogy a specifikációban meghatározott gyártmányú, típusú 
anyagra,  szerkezetre,  berendezésre  való  hivatkozás  a  közbeszerzés  tárgyának,  egyértelmű 
jellegének meghatározása  érdekében történt,  a  megnevezés  mellett  a  „vagy egyenértékű” 
kifejezést minden esetben érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek dokumentálni, 
bizonyítani kell, vagy a tervező jóváhagyó nyilatkozatát csatolni. (Kbt.58.§ (4)bek.)

Nyíregyháza, 2009. június 15.

…………………………………
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