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HU-Szeged: Távközlési szolgáltatások
2010/S 15-019599
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Szegedi Tudományegyetem, Κapcsolattartó Zámbori Erika, Szeged, Dugonics tér 13., 6720 ,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 62545857. E-mail erykaz@admin.u-szeged.hu. Fax +36 62545073.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.u-szeged.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Szegedi Tudományegyetem, Κapcsolattartó Dr.
Jánosi Bálint, Dr. Nagymihály Tamás, Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szoba, 6722 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. Tel. +36 62546481. E-mail janosi@admin.u-szeged.hu. Fax +36 62545073. URL: www.uszeged.hu.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Szegedi Tudományegyetem, Κapcsolattartó Dr. Jánosi
Bálint, Dr. Nagymihály Tamás, Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szoba, 6722 , MAGYARORSZÁG/
HUNGARY. Tel. +36 62546481. E-mail janosi@admin.u-szeged.hu. Fax +36 62545073. URL: www.uszeged.hu.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Szegedi
Tudományegyetem, Κapcsolattartó Dr. Jánosi Bálint, Dr. Nagymihály Tamás, Szeged, Szentháromság u. 34. I.
16. szoba, 6722 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 62546481. E-mail janosi@admin.u-szeged.hu. Fax
+36 62545073. URL: www.u-szeged.hu.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: Központi költségvetési szerv.
Oktatás.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele és alközponti közvetlen mobil kapcsolat biztosítása.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 5.
A teljesítés helye: A dokumentáció 1. számú melléklete szerint.
NUTS-kód: HU333.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
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II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
685+10 % db GSM mobilkészüléken keresztül országos, nemzetközi és roaming távközlési szolgáltatás
nyújtása, továbbá saját hálózatba illetve partnerszolgáltatók közreműködésével más közcélú mobil rádiótelefon
hálózatokba vagy közcélú távbeszélő hálózatokba és 1 db ISDN30 csatornán keresztül a teljesítés helyén lévő
távbeszélő alközponthoz csatlakozó vezetékes állomásról indított hívások továbbítására vonatkozó vállalkozási
szerződés.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
64200000.

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel:
Nem.

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Nem.

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Szolgáltatás megrendelése 685 + 10 % db GSM mobilkészüléken és 1 db ISDN30 csatornán keresztül.

II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Kezdés: 15.4.2010.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke az ajánlattételi felhívás és a
dokumentációja szerződéstervezetében van kifejtve. A vállalkozó által vállalt jótállás tartalma szintén az
ajánlattételi felhívás és a dokumentációja szerződéstervezetében van kifejtve.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Figyelemmel a Kbt. 305. §-ra és az Art. 36/A. §-ra a szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő igazolt teljesítést
követően havonta, számla ellenében, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti. Előleget
nem biztosít. Fenntartja a jogot az ajánlatkérő maga számára, hogy az egyes kapcsolatok díjaira külön-külön
kérjen számlát.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások
teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h)
pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő az akivel szemben, illetőleg
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az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával,
erőforrást biztosító szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott
kizáró okok - a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - fennállnak. Az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében írt kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 71. §
(3) bekezdése szerint írásban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell benyújtania:
A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti legutolsó lezárt üzleti év
beszámolójának (mérleg és eredménykimutatás + kiegészítő melléklet) benyújtása egyszerű másolatban (ha az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők, amelyeknél
az ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak önállóan, külön-külön kell
megfelelniük:
Alkalmatlan, ha a számviteli jogszabályok szerinti legutolsó lezárt üzleti év esetében a beszámolójának mérleg
szerinti eredménye negatív.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására beadandó dokumentumok, amelyeket az ajánlattevő és a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is benyújthatja:
Igazolja a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján, hogy szolgáltatott legalább 1 db ISDN30 kapcsolatot 1.4.2007.től legalább 12 hónapon át folyamatosan Magyarországon vezetékes alközponti telefonrendszerről
kezdeményezett hívások továbbítására, továbbá legalább 100 000 db GSM előfizetést 1.4.2007.-től legalább 12
hónapon át folyamatosan Magyarországon belföldi és nemzetközi hívások továbbítására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényező, amelynek az ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozónak együttesen is meg lehet felelnie:
Alkalmatlan, ha nem tudja igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, hogy szolgáltatott legalább
1 db ISDN30 kapcsolatot 1.4.2007.-től legalább 12 hónapon át folyamatosan Magyarországon vezetékes
alközponti telefonrendszerről kezdeményezett hívások továbbítására, továbbá legalább 100 000 db GSM
előfizetést 1.4.2007.-től legalább 12 hónapon át folyamatosan Magyarországon belföldi és nemzetközi hívások
továbbítására.

III.2.4)

Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?:
Nem.

III.3.2)

A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?:

22/01/2010
S15
ted.europa.eu

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/7

HL/S S15
22/01/2010
19599-2010-HU

Európai Közösségek – Szolgáltatás – Nyílt eljárás

4/7

Igen.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája:
Nyílt.

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma:

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során:

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
1. I. csomag (170db) 100 %-ban belföldi beszélgetéssel lebeszélhető havidíja (max.: 500 HUF). Súlyszám: 20.
2. I. csomag (170db) előfizetői zárt csoport 100 %-ban belföldi beszélgetéssel lebeszélhető havidíja (max.: 500
HUF). Súlyszám: 20.
3. I. csomag esetében, a MAGYAR TELEKOM mobil hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 10.
4. I. csomag esetében, a PANNON mobil hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 10.
5. I. csomag esetében, a VODAFONE mobil hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 10.
6. I. csomag esetében, belföldi vezetékes hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 10.
7. I. csomag esetében, díjmentes belföldi SMS darabszáma. Súlyszám: 5.
8. I. csomag esetében, a MAGYAR TELEKOM mobil hálózatra irányuló SMS küldésének díja. Súlyszám: 5.
9. I. csomag esetében, a PANNON mobil hálózatra irányuló SMS küldésének díja. Súlyszám: 5.
10. I. csomag esetében, a VODAFONE mobil hálózatra irányuló SMS küldésének díja. Súlyszám: 5.
11. II. csomag (515db) 100 %-ban belföldi beszélgetéssel lebeszélhető havidíja (max.: 3 000 HUF). Súlyszám:
90.
12. II. csomag (515db) előfizetői zárt csoport 100 %-ban belföldi beszélgetéssel lebeszélhető havidíja (max.:
500 HUF). Súlyszám: 90.
13. II. csomag esetében, a MAGYAR TELEKOM mobil hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 45.
14. II. csomag esetében, a PANNON mobil hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 45.
15. II. csomag esetében, a VODAFONE mobil hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 45.
16. II. csomag esetében, belföldi vezetékes hálózatra irányuló hívás díja. Súlyszám: 45.
17. II. csomag esetében, díjmentes belföldi SMS darabszáma. Súlyszám: 10.
18. II. csomag esetében, a MAGYAR TELEKOM mobil hálózatra irányuló SMS küldésének díja. Súlyszám: 10.
19. II. csomag esetében, a PANNON mobil hálózatra irányuló SMS küldésének díja. Súlyszám: 10.
20. II. csomag esetében, a VODAFONE mobil hálózatra irányuló SMS küldésének díja. Súlyszám: 10.
21. I. Mobil internet csomag (min. 3Gb/hó) 100 %-ban leforgalmazható havidíja. Súlyszám: 30.
22. I. Mobil internet csomag adatforgalmi díja. Súlyszám: 20.
23. II. Mobil internet csomag (min. 7Gb/hó) 100 %-ban leforgalmazható havidíja. Súlyszám: 20.
24. II. Mobil internet csomag adatforgalmi díja. Súlyszám: 10.
25. Biztosít-e a mobiltelefonokra teljeskörű nemzetközi és roaming szolgáltatást igen/nem. Súlyszám: 30.
26. Átalánydíjas roaming adatszolgáltatás havidíja (EU, min. 40Mb). Súlyszám: 40.
27. Biztosít-e az előfizetésekhez opcionálisan vállalati levelezéshez való online hozzáférés szolgáltatást igen/
nem. Súlyszám: 30.
28. Biztosítja-e az előfizetésekhez tartozó adatmódosítások díjmentességét igen/nem. Súlyszám: 100.
29. 1 db ISDN30 100 %-ban lebeszélhető havidíja. Súlyszám: 20.
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30. Saját tulajdonú telefonalközpontról a MAGYAR TELEKOM mobil hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám:
40.
31. Saját tulajdonú telefonalközpontról a PANNON mobil hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám: 40.
32. Saját tulajdonú telefonalközpontról a VODAFONE mobil hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám: 40.
33. Saját tulajdonú telefonalközpontról a belföldi vezetékes hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám: 40.
34. Saját tulajdonú telefonalközpontról, előfizetői zárt csoport 100 %-ban belföldi beszélgetéssel lebeszélhető
hívás havidíja. Súlyszám: 20.
35. 4000 db beválasztható hívószám leképezése alközponti mellékállomásra, 100 %-ban lebeszélhető havidíj.
Súlyszám: 10.
36. Tömeges SMS szolgáltatás 100 %-ban leforgalmazható havidíja. Súlyszám: 50.
37. Tömeges SMS szolgáltatásnál a MAGYAR TELEKOM hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám: 25.
38. Tömeges SMS szolgáltatásnál a PANNON hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám: 25.
39. Tömeges SMS szolgáltatásnál a VODAFONE hálózatára irányuló hívás díja. Súlyszám: 25.
IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
3/Ny/2010/SZTE/EF.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.3.2010 - 11:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 100 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A feltüntetett ellenérték nettó érték, amely a mindenkor hatályos ÁFA-értékkel
fizetendő meg. A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett
SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006 témaszám és 3/Ny/2010/SZTE/EF
eljárási szám feltüntetésével.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
16.3.2010 - 11:00.

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 16.3.2010 - 11:00.
Hely: MAGYARORSZÁG, 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
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VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?:
Nem.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) A hiánypótlás lehetősége biztosított
2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 30.3.2010 (11:00).
3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 15.4.2010.
7.1.) A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? Igen.
7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk A dokumentáció
rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció az ellenértéke befizetését igazoló bankbizonylat átadása
ellenében az ajánlatkérő MAGYARORSZÁG, 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. szobájában vehető
át, munkanapokon 8:00-13:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejárta napján 11 óráig. A Kbt. 54. § (4)
bekezdése alapján, az ajánlattevők a dokumentáció megküldését kérelmezhetik. A MAGYARORSZÁG,
6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. címre küldött kérelmük -amelyhez csatolták a dokumentáció
ellenértékének befizetését igazoló bankbizonylat másolatát - kézhezvételétől számított két munkanapon belül az
ajánlatkérő megküldi a dokumentációt a kérelemben megjelölt címre.
8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
8.2.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot
Az ajánlatkérő számára az 1-24., a 26. és a 29-39. részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlat kap
10 pontot, a többi ajánlat pontértékét a legjobbhoz viszonyítva, aránypár alkalmazásával határozza meg az
ajánlatkérő, míg a 25., 27, 28. részszempontok esetében az "igen" válasz kap 10 pontot, a "nem" válasz 1
pontot.
9.) 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 szigorúbbak-e? Igen.
10.) Egyéb információk:
10.1.) A közös ajánlattevők részletes együttműködési szerződés csatolására kötelesek.
10.2.) Az ajánlatokat összefűzve vagy összetűzve, a fedőlapon kívül minden adatot tartalmazó oldalt
folyamatosan számozva (az oldalszámok bármilyen jellel való toldása nem megfelelő), 1 eredeti és 3 másolati
formában kell benyújtani, sérülésmentesen és zártan egybecsomagolva. A csomagoláson fel kell tüntetni
a "3/Ny/2010/SZTE/EF" eljárási számot, a közbeszerzés tárgyának megnevezését, az ajánlattevő nevét
és székhelyét valamint szerepelnie kell rajta az „Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható
fel!" megjelölésnek. A felolvasólapot, a nyilatkozati részeket és az árajánlat minden eredeti oldalát az
ajánlattevő képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Az ajánlat postai úton vagy
személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.
10.3.) Az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója köteles az aláírási
címpéldánya/aláírásmintája és a 60 napnál nem régebbi cégkivonata/egyéni vállalkozói igazolványa egyszerű
másolatát benyújtani.
10.4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételekor a Kbt. 48. § (3)
bekezdése szerint járt el, továbbá arra, hogy a (4) bekezdésben foglaltak kifejezetten hatályosulhatnak jelen
közbeszerzési eljárás megindítását követően.
10.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan,
hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e
szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3)
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bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Ajánlattevőnek továbbá
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10.6. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
10.7. Az ajánlatkérő az alkalmassági körben megadott esetleges EUR értéket, az ajánlattételi határidő lejárta
napján érvényes MNB középárfolyamon számolja át.
10.8. Az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol.
10.9. Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást
biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján akkor van lehetőség, ha az ajánlattevő és az erőforrást
nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben e
szervezeteknek a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti igazoláson túl az alkalmasságra előírt igazolásokat is be kell
nyújtani.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. E-mail
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36
13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024 , MAGYARORSZÁG/HUNGARY. E-mail
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36
13367778.

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
20.1.2010.
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