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HU-Kiskunlacháza: Mélyfagyasztott termékek
2010/S 122-186414
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó: Dr Répási József polgármester
2340 Kiskunlacháza
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 24519840
E-mail: kkl.polgarmester@zafir.tvnet.hu
Fax +36 24519840
További információk a következő címen szerezhetők be: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
Központi Konyha
Rákóczi u. 12.
Kapcsolattartó: Kovács Jánosné
2340 Kiskunlacháza
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 24535125
E-mail: kozpontikonyha@invitel.hu
Fax +36 24535126
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi
Konyha
Rákóczi u. 12.
Kapcsolattartó: Kovács Jánosné
2340 Kiskunlacháza
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 24535125
E-mail: kozpontikonyha@invitel.hu
Fax +36 24535126
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Kiskunlacháza
Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha
Rákóczi u. 12.
Kapcsolattartó: Kovács Jánosné
2340 Kiskunlacháza
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 24535125
E-mail: kozpontikonyha@invitel.hu
Fax +36 24535126
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Egyéb Közétkeztetés
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
MIRELIT élelmiszer alapanyag beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12.
NUTS-kód HU102
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat MAGYARORSZÁG 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u.12. szám
alatti Központi Konyha 1.10.2010. - 30.6.2011. közti időszakra történő, mirelit élelmiszer alapanyag
szállítójának kiválasztása, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott részletes
információk alapján.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
15896000
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem
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
Élelmezési anyagok beszerzése 1.10.2010-től - 30.6.2011-ig terjedő időszakban.
A beszerzés mértékegységei: kg, liter, doboz, üveg, db., fej, köteg.
Mirelit termékek (hús, zöldség) 19 175 kg -30 %.
II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.10.2010. befejezés 30.6.2011
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: 100 000 HUF/naptári nap, legfeljebb 10 naptári napig. Meghiúsulási kötbér: a szerződés
Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetére 1 000 000 HUF. Hibás teljesítési kötbér: 200 000
HUF.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás kifizetése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt
teljesítéstől számított 30 napos határidőre történik. Előleget kifizetésére nem kerül sor. A teljesítés
igazolását a Központi Konyha Intézménye hajtja végre. A számlát az igazolt teljesítést követően kell
kiállítani és eljutatni a Központi Konyha Intézményének. A kifizetések pénzneme: HUF.
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?
Igen
A nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a szerződés teljesítésekor szállítandó élelmiszerek tekintetében a
2008. évi XLVI. törvény előírásainak, illetve a Magyar Élelmiszer könyvben meghatározottaknak. A nyertes
ajánlattevőnek a teljesítéskor be kell tartania a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer működtetésére
vonatkozó szabályokat. Az élelmiszerek szállításakor a szállítás során be kell tartani a 68/2007. (VII. 26.)
FVM-EüM-SzMM rendelet előírásait, valamint a 80/1999. (XII.23.) GM-EüM-FVM együttes rendelet,
valamint a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet előírásait.
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 eljárásban
nem vehet részt a Kbt. 60. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőként, alvállalkozóként, továbbá erőforrást
nyújtó szervezetként, akivel szemben a Kbt. 60. § -nak (1) bekezdésének a)-h) pontja alá tartozik, továbbá
ajánlattevőként és adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozóként, illetve erőforrást nyújtó szervezetként, akivel szemben a 61. § (1) bekezdés a)-d) alpontjai,

illetőleg alvállalkozóként a 61. § (1) bekezdés d) alpont, tekintetésben, valamint ajánlattevőként, adott
esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóként, továbbá
erőforrást nyújtó szervezetként az, akivel szemben a 62. § (1) bekezdése a)-b) pontjai szerinti kizáró okok,
bármelyike fennáll.
Igazolási módok:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban, írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)-d) pontjának hatálya alá. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a Kbt. 71. § (3)
bekezdés alapján. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő
ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. Törvény 8/C. §-a és az
adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint
vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat
eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az ajánlattevőnek
(közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény
tekintetében azok nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal:
számlanyitás időpontja, sorban állásokra vonatkozó információ az ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 12 hónapban, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
2. A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló eredeti vagy hiteles másolati példánya az elmúlt kettő
lezárt üzleti évre (2007-2008-2009.) vonatkozóan a Kbt. 66. §. (1) bekezdés b) pont alapján.
3. Az utolsó lezárt kettő üzleti év (2007-2008-2009.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyának megfelelő forgalmáról nyilatkozat-tétel a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjának
megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a
számlavezető pénzügyi intézmények nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely
pénzforgalmi számláján sorban állás volt az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 12
hónapban. (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek
külön-külön kell, megfeleljen).
2. Az elmúlt kettő lezárt 2 üzleti év (2007-2008-2009.) mindegyikében bármelyikük adózás előtti eredménye
veszteséges, azaz negatív volt.
3. Alkalmatlan az-az ajánlattevő, és adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek a benyújtott lezárt kettő üzleti év (2007-2008-2009.)
teljes forgalma nem éri el egyenként, az évenkénti 3 000 000 HUF-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített szállításait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez
szükséges részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése
szerint. Ha rész ajánlattételt kíván tenni, akkor a rész ajánlat tekintetében. A referenciák körében az
alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
2. Az adott részre, élelmiszerre vonatkozó HACCP tanúsítvány, vagy annak megfelelő, a Kbt. 68. § (4)
bekezdéseiben foglaltak szerinti tanúsítás, illetve ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre
vonatkozó egyéb bizonyíték hiteles másolata.
3. Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább egy, az áru típusának megfelelő szállítóeszközzel. A
szállítóeszköznek rendelkeznie kell ÁNTSZ engedéllyel. A rendelkezésre állást igazolni kell, tulajdon
esetén, az arra alkalmas igazolással (állóeszköz nyilvántartással, leltárívvel, számlával, forgalmi
engedéllyel, stb.), nem tulajdon esetén, bérleti, lízing stb., szerződéssel.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termék megfelel a Magyar
élelmiszerkönyvben meghatározott követelményeknek.
5. Az ajánlattevőnek be kell mutatnia azon szakembereit, képzettségük ismertetésével, akiket az
ajánlattevő a teljesítésbe be kíván vonni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok)
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
rendelkezik együttesen az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban

szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 5 000 000 HUF értékű élelmiszer alapanyag
szállítására vonatkozó referenciával. (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági
követelménynek együttesen is megfelelhet.)
2. Nem rendelkezik HACCP, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékaival.
3. Nem rendelkezik legalább 1 darab, ÁNTSZ engedéllyel rendelkező szállító gépjárművel.
4. Az általa megajánlott termékek nem felelnek meg a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott
követelményeknek.
5. Nem rendelkezik legalább 1 fő kereskedelmi végzettségű, minimum 3 éves kereskedelmi szakmai
gyakorlattal rendelkező, szakemberrel. A megfelelésüket önéletrajza és végzetséget igazoló bizonyítvány
csatolásával kell igazolni.
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?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét?
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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 12.8.2010 - 15:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 20 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció személyesen minden munkanap
9:00 és 15:00 óra között vehető át a MAGYARORSZÁG 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatt a
házipénztárba történő ellenérték befizetését követően. Az ellenérték banki átutalással is teljesíthető
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat 11742214-15393214 számú bankszámlájára történő
befizetéssel, melyet követően az ajánlatkérő 2 munkanapon belül postán küldi meg az ajánlattevő címére a
dokumentációt.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
12.8.2010 - 15:00
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 43 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12.8.2010 - 15:00
Hely
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha MAGYARORSZÁG 2340 Kiskunlacháza,
Rákóczi u. 12., intézményvezetői iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Nem
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eljárási formájának
meghatározására a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján került sor.
2.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, továbbá az egyébként a közbeszerzési eljárásban történő
részvétellel kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek nem szükséges gazdasági társaságot létrehozniuk,
azonban a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.
4.) Ajánlatkérő a hiánypótlás tekintetében a Kbt. 83. § meghatározottak szerint jár el.
5.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti "más szervezetre" való támaszkodása esetén
kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a más szervezet által biztosított alkalmassági feltételhez
a szükséges igazolásokat eredetben vagy hiteles másolatban az ajánlatba becsatolja.
6.) Ajánlathoz csatolni kell, az ajánlattételtől számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint jelen
eljárás vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult(ak) meghatalmazását és aláírási címpéldányát,
tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hitelesített másolati példányát.
7.) Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezetet az ajánlathoz mellékelni nem kell.
8.) Ajánlatkérő a szolgáltatás fedezetével rendelkezik, azt a 2010 évi költségvetésében szerepelteti.
9.) Az eredményhirdetés helyszíne az ajánlatkérő, Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi
Konyha MAGYARORSZÁG 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. intézményvezetői iroda. Az
eredményhirdetés időpontja: 31.8.2010 (15:00).
10.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
11.) A szállítás részletei a dokumentációban megtalálhatóak.
12.) Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi gazdasági követelményeknek más szervezet (szervezetek)
erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét az érintett
szervezetnek a fentiekben meghatározottak és a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése szerint kell igazolnia, a Kbt.
4. § 3/E. pontjára is figyelemmel.
13.) Az ajánlatkérő a közbeszerzés időszaka alatt áremelésre nem ad lehetőséget.
14.) Az ajánlatkérő előírja - figyelemmel a Kbt. 20. § (3) bekezdésére -, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési
eljárás során különböző nyilatkozatokat és igazolásokat vagy eredetiben, vagy/és hiteles másolatban kell
benyújtani figyelemmel a Pp. 195. § (1) bekezdésében foglaltakra
15.) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának a feltételeit és igazolását.
16.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 24.9.2010.-ben 9:00 órakor, helyszíne azonos az ajánlatok
bontásának helyszínével.
17.) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az
ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is
meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
18.) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozik a Kbt. 70. § (2) és a 71. § (1)
bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra.
19.) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem nyilatkozik a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
20.) Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a határidőn
túli beérkezést is - ajánlattevőt terheli.
21.) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható
kötésben, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és a másolati
példányokat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlatot
folyamatos oldalszámmal vagy lapszámmal kell ellátni, minden tartalommal rendelkező oldalát a
cégjegyzésben szereplő képviselőnek szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: "mirelit".
22.) Ajánlattevő az adott termék vonatkozásában - amennyiben helyettesítő terméket tüntet fel - köteles
termékspecifikációt csatolni.
23.) Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen, munkanapokon 9:00 és 12:00
óra között az ajánlatkérő székhelyén. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen van
lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására a bontási eljárás megkezdéséig. A postán benyújtott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi
határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére feljogosított személy által átvételre kerülnek.
24.) Az ajánlatok értékelésénél az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alkalmazza,
azonos ellenszolgáltatás esetén az ajánlattevők között a Kbt. 90. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően sorsolással kívánja eldönteni, hogy mely ajánlattevővel köt szerződést.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit Krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § (2) bekezdés alapján.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit Krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
24.6.2010

