
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: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Grmela Judit
Telefon: 06 27 513 410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: 06 27 513 410
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
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
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): helyi önkormányzat
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
Bankszámlavezetés és folyószámla-hitelkeret biztosítása
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 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Vác Város Önkormányzatának intézményei
NUTS-kód HU102
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
Bankszámlaszerződés számlavezetésre és folyószámla-hitelkeret biztosítására Vác
Város Önkormányzatánál.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66110000-4
További
tárgyak:

66113000-5

II.1.7)
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)
Vác Város önkormányzati számlavezetése és ezzel együtt folyószámla-hitelkeret
biztosítása maximum 800 millió Ft értékben. (Az éves átlagos igénybevétel 50 millió
Ft alatt várható.)
- Vác Város költségvetése mintegy 13 milliárd Ft
- Az önkormányzathoz 15 önállóan gazdálkodó intézmény tartozik.
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 2010/07/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2014/06/30 (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)
-
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
A egyes pénzügyi szolgáltatások ellenérték teljesítése - a szerződésben
meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítés után, a dokumentációban
részletezettek szerint - havonta, negyedévente, illetve az év lezárását követően
banki átutalással, a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és
a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállaló nyilatkozatot kell tenni.
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, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés (a)-(d)pontjai,
valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése vagy a Kbt.
61. § (1) bekezdés (d) pontja vagy a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki illetőleg akinek a 10 %
feletti alvállalkozója illetőleg a bevont erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybevenni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy esetükben a
Kbt. 60. § (1), a 61. § (1) a)-d) pontjai valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okok nem állnak fenn, illetve a szerződés teljesítéséhez nem vesznek igénybe
a kizáró okok alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján
az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2)
és (3) bekezdés szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőre – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőkre – mind a beszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra
vonatkozóan csatolni kell:
- A legutóbbi 2 lezárt üzleti év mérlegét és eredménykimutatását (a kiegészítő
melléklet nélkül), ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, valamint a Kbt. 66. § (1) bekezdés
d) pontja alapján a könyvvizsgálói záradékot, ha a hivatkozott dokumentumokat a
hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell.
Az ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja
figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a rendelkezésre
állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével kell teljesíteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők – és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmas
ha, önállóan (külön-külön) megfelelnek az alábbi követelménynek:
- Ha az elmúlt 2 lezárt üzleti év mindegyikében pozitív az adózás előtti eredmény.
- A beszámolóját a könyvvizsgáló bármelyik év vonatkozásában nem látta el
korlátozó záradékkal.
- Az elmúlt 2 lezárt üzleti év bármelyikében a saját tőkéje nagyobb mint a jegyzett
tőkéje.
- Ha a saját tőkéje mindkét mérlegben eléri az 1996. évi CXII. törvény 9. §-a és 71.
§-a szerinti minimális összeget.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója csatolja a következőket az ajánlatban:



- a Kbt. 67. § (3) a) pontja szerinti, a Kbt. 68. § (1) bekezdés alapján kiállított
referenciát az elmúlt 3 éves időszakban önkormányzatok részére végzett
bankszámla vezetési és folyószámla hitelezési szolgáltatások teljesítésről
- a Kbt. 67. § (3) e) pontja szerinti nyilatkozatot a bankfiókról
- a Kbt. 67. § (3) e) pontja szerinti nyilatkozatot a Vácon telepített ATM automatákról
- a Kbt. 67. § (3) d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
szakmai bemutatása:
a szakmai önéletrajzuk és a szakmai végzettségüket igazoló dokumentumok
egyszerű másolatban történő benyújtásával.
- Kbt. 67. § (3) e) pontja szerinti nyilatkozat arról, hogy rendelkezik valós idejű
tranzakciók lebonyolítására szolgáló szoftver és hardver eszközökkel és elektronikus
bankszámlaforgalmat lebonyolító háttérrendszerrel. (Az ajánlatban szükséges e
rendszer rövid bemutatása is.)
- a Kbt. 67. § (3) e) pontja szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik "kiskincstári
rendszerrel". (Az ajánlatban szükséges e rendszer rövid bemutatása is.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen:
- rendelkeznek a 2007 - 2009. évek bármelyikeiből legalább 1 db 10 milliárd Ft
éves költségvetési főösszeget elérő önkormányzat, legalább 2 teljes éven át tartó,
számlavezetési referenciájával.
- rendelkeznek a 2007 - 2009. évek egyikéből legalább 100 millió Ft-ot elérő
önkormányzati folyószámla-hitelezési szerződéssel.
- a szerződés megkezdésének időpontjában rendelkeznek Vác városban olyan
bankfiókkal, amely az igényelt banki szolgáltatások személyes és technikai
igénybevételét biztosítja
- a szerződés megkezdésének időpontjában rendelkeznek Vác városban legalább 2
db ATM automatával
- a teljesítésbe be tudnak vonni legalább 3 fő pénzügyi felsőfokú végzettségű
olyan szakembert, akiknek minimálisan 3-3 éves számlavezetési és/vagy hitelezési
gyakorlata van
- rendelkeznek valós idejű tranzakciók lebonyolítására szolgáló szoftver és hardver
eszközökkel és elektronikus bankszámlaforgalmat lebonyolító háttérrendszerrel
- rendelkeznek "kiskincstári rendszerrel", mely képes az előzetes finanszírozási
terv alapján az önkormányzat és az intézményei pénzellátását kezelni, elősegítve a
szabad pénzeszközök lekötését és ezen keresztül a betétkamat realizálását.
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?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Folyószámla hitel esetében felszámított
(egységes) hitel kamatláb (3 havi
BUBOR-on felül %-pontban)

4

Folyószámlán látra szóló betétek után
fizetett kamatláb (3 havi DKJ-n felüli
%-pontban)

2

1 db költségvetési számla megnyitásának
egyszeri költsége (Ft/db)

2

Költségvetési számlához kapcsolódó
1 db alszámla megnyitásának egyszeri
költsége (Ft/db)

2

1 db költségvetési számla éves vezetési
díja (Ft/db)

3

Költségvetési számlához kapcsolódó 1
db alszámla éves vezetési díja (Ft/db)

3

1 db költségvetési számla éves zárlati
díja (Ft/db)

2

Költségvetési számlához kapcsolódó 1
db alszámla éves zárlati díja (Ft/db)

2

Banki pénztári befizetések díjának
mértéke (%)

2

Banki pénztári kifizetések díjának
mértéke (%)

2

Csoportos utalások díja bankon belül (%) 2
Csoportos utalások díja bankon kívül (%) 3
Csoportos beszedés díja (%) 3
Saját számlák közötti utalási díj (%) 6
Az ajánlatkérő számlájáról kimenő utalás
díja, bankon belül (%)

3



Az ajánlatkérő számlájáról kimenő utalás
díja, bankon kívül (%)

4

Az ajánlatkérő számlájára érkező
jóváírás díja (%)

2

Kiskincstári rendszer havi díja (Ft/hó) 4
Postaforgalomban bonyolított,
készpénzes be- és kifizetések banki díja
(%)

3

1 db ügyfélterminál igénybevételi díja
(terminál/Ft/év)

6

A bank által kibocsátott és hitelesített
kivonat és egyéb okirat díja (Ft/db)

2

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)
-
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: 2010/05/11 (év/hó/nap )
Időpont: 9,00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A bruttó 62.500 Ft befizetése a Vác Város Polgármesteri Hivatalának az OTP-nél
vezetett 11742094–15395429 sz. költségvetési elszámolási számlájára átutalással,
„Bankszámlavezetés” feltüntetésével történik.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/11 (év/hó/nap) Időpont: 9,00 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: 2010/05/11 (év/hó/nap)
Időpont: 9,00 óra
Helyszín : Vác Város Polgármesteri Hivatal (Vác, Március 15. tér 11.) 101.sz. terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.
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?
nem
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. május 31, 9,00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal 101. sz. terem
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. június 21, 9,00 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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az átutalás igazolását követően, előzetes bejelentkezés után
átvehető a Polgármesteri Hivatal 114. számú irodájában munkanapokon 8,00–12,00
óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,00–9,00 óráig személyesen vagy a
Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
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:
Részszempontonként: 1-10
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:
Az ajánlatkérő valamennyi részszempont értékelésénél a lineáris arányosítást
alkalmazza, a dokumentációban megadott képlet szerint.
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 ajánlatkérő teljes körben biztosít hiánypótlást, a Kbt. 83. § szerint.
2.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésével kapcsolatban.
3.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c)
pontjaival és a (3) bekezdésével kapcsolatban. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt
a Kbt. 4. § 2. pont szerinti szervezetet, illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a
Kbt. 4. § 3/D. pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást
biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári törvénykönyv szerinti
többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás
fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi
befolyást alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is.
4.) Az ajánlattevő az ajánlatába csatolja az aláírási címpéldányának másolatát,
valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának
másolatát.
5.) Az ajánlattevő az ajánlatában nevezze meg a Kbt. 99/A § (4) bekezdése b)
pontja szerinti szervezeteket.
6.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
7.) Az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy a szerződés
teljesítése során:
a) biztosítja az elektronikus kapcsolattartást legalább 15 (+ 1 tartalék)
ügyfélterminálon keresztül, az ehhez szükséges szoftver és hardver eszközök
ingyenes biztosításával, beüzemelésével, cseréjével, karbantartásával
b) biztosítja az on-line elektronikus bankszámlaforgalom ellátását, továbbá minden
számlára vonatkozó napi elektronikus adatszolgáltatást
c) vállalja a magyar nyelvű ügyintézést és kapcsolattartást
d) a bírálati részszempontokban megajánlott kamatokon, díjakon, költségeken kívül
semmilyen egyéb ellenszolgáltatást nem érvényesít.
8.) Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot
tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén vagy
az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő
azt előírta – a 61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolások
benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során (81. § (4)
bekezdés) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti
meg a szerződést a 91. § (2) bekezdés szerint.
9.) Az ajánlatot 3 példányban (egy eredeti, két másolat) egy csomagban kell
leadni. A csomagoláson szerepeljen: „Bankszámlavezetés”. Az ajánlatok minden
információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással és az aláírásra jogosult
szignójával kell ellátni. Az ajánlatokat úgy kell lefűzni, hogy azok roncsolásmentesen
ne legyenek bonthatók, a lapok ne legyenek cserélhetők, kivehetők. Az ajánlat elején
oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/16 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be



Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
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) ----------------------


