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
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Munkacsoport: Dr. Nagymihály Tamás,
Telefon: 62/545-857
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
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 típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
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
xOktatás
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?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés az „Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban”
című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 azonosítószámú projekt nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos kommunikációs szolgáltatás elvégzése
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)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
NUTS-kód HU333
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 az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ által
a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatban teljesítendő projekt
nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kommunikációs szolgáltatás elvégzése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
II.1.7)

79416000-3

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)
A nyilvánosság elemei és azok darabszáma
Kisarculat tervezés, alap nyomtatványok 1
Hirdetőtábla legyártatása, kihelyezése, „A” típusú 1
Emlékeztetőtábla legyártása, kihelyezése, „D” típusú 1
Egyéb kommunikációs tevékenység (háttéranyagok stb.) 1
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 10
Televízió országos-, regionális és helyi adókon 3
Rádió 5-10 perc helyi adókon 3
Internet (banner) 1
Nyitórendezvény 1
Záró rendezvény 1
Sajtótájékoztatók 2
Sajtóközlemények 4
Szórólap, egyéb nyomdai kiadvány 2000
Egyéb feladatok: pl: Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat),
Média-tréning, Krízismenedzsment 1
Közvélemény kutatás legalább 500 fős nem reprezentatív mintán 1
Reklámtárgy 10000
Fotódokumentáció 1
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)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/12/31 (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 és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
- Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelmes
napokra 50.000 forint/nap késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terhel
- Az elmaradt esemény, megjelenés bruttó bekerülési értékének 100 %-át
meghiúsulási kötbérként köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére megtéríteni.
- Amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból meghiúsul,
Vállalkozó köteles a bruttó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért
fizetni Megrendelő részére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A Vállalkozói díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minden
költséget, beleértve az ügynökségi díjat is. Az elszámolásra a teljesítést követően, a
szolgáltatásonként megajánlott egységárak alapján kerül sor.
Számlázási ütemezés:
Vállalkozó jogosult naptári negyedévente a tényleges teljesítés mennyisége és
a vonatkozó egységár alapján, a teljesítésre Megrendelők által kiadott teljesítési
igazolást követően, rész-számlát benyújtani.
Ajánlatkérő a számlát, a teljesítéstől számított 60 napon belül, átutalással egyenlíti
ki. A fizetésre a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdése is irányadó.
Végszámla benyújtására a Vállalkozó az utolsó szolgáltatás szerződésszerű
teljesítését követően, legkésőbb 2012. szeptember 30-án jogosult.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-ának rendelkezéseire, a számlakifizetések feltételeként meghatározott
adóigazolások beszerzésével kapcsolatban.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) d), illetőleg 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)
a)-c) és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell
a kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá az ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia
kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
(Kbt. 71.§(3). Az eredményhirdetést követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő
köteles a kizáró okok körében igazolást csatolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolás közül a pénzintézeti igazolást és a beszámolótt az ajánlattevőnek
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, míg az árbevétel esetében együttesen.
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a Ptk.
szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve).
P/1. Csatoljon valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az
ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napnál nem régebbi nyilatkozatot, az
alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 2. volt-e sorban álló
tétel az ajánlattevő számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben (elmúlt 12
hónapban) Kbt. 66.§ (1) a). A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes
fennálló számlájáról kell igazolást benyújtani.
P/2. Csatolja az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (mérleg + eredménykimutatás + kiegészítő melléklet) (amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) Kbt. 66. § (1) b)
P/3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat a 2009. teljes év
tekintetében a
- teljes nettó árbevételéről, illetve
- a közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikációs szolgáltatás) teljesített
szolgáltatások nettó árbevételéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelménynek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell
megfelelnie.
P/1. alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt
sorban álló tétel a számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben.
P/2. alkalmatlan, ha az utolsó lezárt üzleti évében a mérleg szerinti eredménye
negatív.
P/3. alkalmatlan, ha a nyilatkozat szerint nem rendelkezik a 2009. évben legalább
évi nettó 15 millió forint teljes árbevétellel és évi nettó 10 millió forint közbeszerzés
tárgya szerinti (kommunikációs szolgáltatás) szolgáltatásból származó árbevétellel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alábbi igazolást az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell teljesítenie
együttesen:
M/1. Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben teljesített, kommunikációs
szolgáltatás ismertetése a Kbt. 67. § (3) a) pontja alapján, az ellenszolgáltatás
összegének (vállalási díj), vagy mennyiségre utaló más adatnak, a kommunikációs
szolgáltatással támogatott projekt nettó bekerülési értékének, rendezvény esetében
a résztvevő személyek számának, a teljesítés idejének, és a szerződést kötő másik
félnek a megadásával, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és
telefonszámának megjelölésével, a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint.
M/2 A teljesítésben személyesen közreműködő személyek végzettségének,
képzettségének és gyakorlatának ismertetése, szakmai önéletrajzuk csatolásával

a Kbt. 67. § (3) d) alapján, valamint más szervezet erőforrásaira való támaszkodás
esetén, a Kbt. 65. § (4) bek. szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell
megfelelni.
M/1. alkalmatlan, ha nem rendelkezik összesen az elmúlt 3 évben lezárult (a
szerződés teljesítésre került),
- 1 darab, Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló projekthez kapcsolódó
nettó 3 millió forint vállalási díjú, kommunikációs szolgáltatásra,
- 1 darab, minimum 100 fő részére szervezett konferencia vagy fogadás vagy
termékbemutató célú rendezvényre vonatkozó referenciával.
A feltételek igazolása egy szerződés keretében is lehetséges.
M/2. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik
- 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év marketing, vagy PR kommunikációs
területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, és
- 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 2 év újságírói szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
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?
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)
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)
26/E/2010/SZTE/KK.
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: 2010/05/31 (év/hó/nap )
Időpont: 14,30
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
a feltüntetett ellenérték bruttó érték. A dokumentáció ellenértékét a
Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK
10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006 témaszám és
26/E/2010/SZTE/KK eljárási szám feltüntetésével.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/31 (év/hó/nap) Időpont: 14,30
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: 2010/05/31 (év/hó/nap)
Időpont: 14,30
Helyszín : az A III. melléklet szerinti cím
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak
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?
igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az Irányító Hatóság
által meghirdetett „Infrastruktúra- fejlesztés az egészségpólusokban” elnevezésű,
TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. június 9. 14 óra 30 perc
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. június 30.
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)
A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében
az A.II. mellékletben megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át
munkanapokon 9-13 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejárta napján 14,30 óráig.
Faxon a 06/62-545-073 számra való befizetési igazolás megküldése esetén, 2
munkanapon belül postai megküldéssel teljesítjük.
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) Az ajánlatokat összefűzött, sorszámozott, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell
elkészíteni és a 3 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani.
2) 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) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti
előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az
ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
3) 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.
4) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre,
munkanapokon 9-10 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig, az A.I. melléklet szerinti
címen.
5) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő
csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás
érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen
nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.
6) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő és a teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
hatályos adatokat tartalmazó cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás
bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az
ajánlattevő és a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ajánlatban aláíró (cégjegyzésre
jogosult) cégképviselője aláírási címpéldánya.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (3)
bekezdésére vonatkozóan.
8) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésére, amely szerint
az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot
más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem
vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat.
Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet
részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és
erőforrást nyújtó szervezeteként.
9) 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) Az ajánlatkérő a felhívás V.2. pontjára tekintettel felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 48. § (3) bekezdésére.
11) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjára és teljes
időtartamára saját vagy bérelt szegedi irodával, amely legalább egy titkári és egy
min. 25 fő befogadására képes tárgyalóhelyiségből áll.
12.) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/03 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem

Postai cím: Szentháromság u. 34. I. em. 16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Munkacsoport, Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: 62/545-857
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Szentháromság u. 34. I. em. 16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Munkacsoport, Dr. Nagymihály Tamás,
Telefon: 62/545-857
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Szentháromság u. 34. I. em. 16.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Munkacsoport, Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: 62/545-857
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Internetcím (URL):

