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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

2004/18/EK irányelv

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Veresegyház Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15418

Postai cím: Fő út 35.

Város: Veresegyház

Postai irányítószám: 2112

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Andriska Szilvia

Telefon: +35 28588629

E-mail: andriska.szilvia@veresegyhaz.hu

Fax: +36 28588646

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veresegyhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):



2

Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.

További információ a következő címen szerezhető be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)

I.2) Az ajánlatkérő típusa

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

 Regionális vagy helyi hatóság

x Regionális vagy helyi iroda/hivatal

 Közjogi intézmény

 Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

 Egyéb (nevezze meg):

I.3) Fő tevékenység

x Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb (nevezze meg):

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Projektfinanszírozási hitel felvétele önkormányzati kötelező feladatok ellátására
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II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória száma 6

A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben

A teljesítés helye:

2112 Veresegyház, Fő út 35.

NUTS-kód HU102

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

vagy

(adott esetben), maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
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Projektfinanszírozási hitel felvétele kötelező önkormányzati feladatok ellátására

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66113000-5

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )

A beszerzés részekből áll: nem

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók

 egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)

Hitel összege: 1,2 milliárd forint
Devizaneme: HUF
Futamidő: 10 év
Rendelkezésre tartási idő: max. 1 év
Hitelkeret lehívása: több részletben, folyamatosan a rendelkezésre tartási időben
Türelmi idő: 2015. szeptemberéig
Tőke- és kamattörlesztés: évente kétszer, március 20. és 31. között, valamint szeptember 20. és
30. között
Fedezet: az önkormányzat tárgyévi saját bevételei
Biztosíték: forgalomképes ingatlan
Előtörlesztés: ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul történik
Hitelért fizetendő díj = kamatbázis (3 havi BUBOR) + kamatbázis feletti kamatfelár (%)
Ajánlattevő a teljes futamidőre számított összes költséget forintban köteles megadni, az ajánlati
dokumentációban rögzített napon érvényes BUBOR és a megajánlott kamatfelár alapján.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 184000000 Pénznem: HUF

vagy

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció)

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabítható

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
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(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 120 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos 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:

Ajánlatkérő a tőketörlesztést átutalással, a türelmi időt követően halasztottan, a felek
megállapodásának megfelelően, több részletben végzi. A tőke- és kamattörlesztés évente kétszer,
március 20. és 31. között, illetve szeptember 20. és 30. között történik. Előtörlesztés: ajánlatkérő
előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor, díjtalanul. Ajánlattevő a teljes futamidőre számított
összes költséget forintban köteles megadni, az ajánlati dokumentációban rögzített napon érvényes
BUBOR és a megajánlott kamatfelár alapján.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó
szervezet létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

Az önkormányzat hitelfelvétele kormányzati engedélyhez kötött, ezért az ajánlatkérő csak abban az
esetben köti meg a szerződést a nyertes ajánlattevővel, ha megkapja a közbeszerzés tárgyát
képező hitelfelvételhez a kormányzati engedélyt.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá esik. 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésének hatálya alá esik. 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt. 57. § (1) bek. a), b), c), e) pontok hatálya alá 
esik.
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Igazolási módok: 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjai esetén részvételre jelentkezőnek közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát kell csatolnia. 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja és a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében részvételre
jelentkezőnek nyilatkozatot kell tennie. 
Részvételre jelentkező ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben csak nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
A Kbt. 57. § (1) bek. a), b), c) pontjai esetén részvételre jelentkezőnek közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát kell csatolnia. 
A Kbt. 57. § (1) bek. e) pontja esetén a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető
nyilvántartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető
szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot köteles
elfogadni. 
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a 310/2011. (XII. 23.)
kormányrendelet 2. és 3. §-a szerint kell a kizáró okokat igazolni. Nem Magyarországon
letelepedett részvételre jelentkező esetében a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 4. §-a szerint
kell a kizáró okokat igazolni. 
A Kbt. 56. és 57. §-ok szerinti kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi, ha az azzal kapcsolatos
tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult. 
Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a szerinti igazolásokat is köteles elfogadni
az egyéb igazolási módok helyett. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A részvételre jelentkező csatolja saját vagy jogelődje 2013. évre szóló, számviteli szabályok szerinti
beszámolóját.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlan az a részvételre jelentkező, amelynek 2013. évi mérleg szerinti eredménye negatív.
A 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmében, ha a a részvételre
jelentkező 2013. évi mérleggel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmas a részvételre jelentkező, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 100 millió HUF-t.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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A részvételre jelentkezőnek ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három év legjelentősebb szolgáltatásait a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2)
bekezdése szerinti igazolással.
A részvételre jelentkezőnek ismertetni kell azokat a szakembereket (megnevezésük, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével), akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmatlan az a részvételre jelentkező, amely nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben legalább egy, önkormányzatoknak nyújtott hitel
folyósítására vonatkozó referenciával.
Alkalmatlan az a részvételre jelentkező, amely nem rendelkezik legalább egy felsőfokú végzettségű
szakemberrel, aki az önkormányzati hitelnyújtásban legalább egy éves szakmai gyakorlatot
szerzett.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

x Tárgyalásos

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében) nem

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)

 Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd keretében

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)



8

A gazdasági szereplők tervezett száma 3

vagy

Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás során azokat a jelentkezőket választja ki,
amelyek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a legtöbb,
önkormányzatoknak nyújtott hitel folyósítására vonatkozó referenciával rendelkeznek, valamint
amelyek a legtöbb olyan felsőfokú végzettségű szakemberrel rendelkeznek, aki az önkormányzati
hitelnyújtásban legalább egy éves szakmai gyakorlatot szerzett.

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem

(igen válasz esetén)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/07/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00

A dokumentációért fizetni kell nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:
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IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/07/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: 2014/07/24 (nap/hónap/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb :

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

-ig (nap/hónap/év)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:

(adott esetben) Hely:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)

Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást indít. Az önkormányzat hitelfelvétele kormányzati 
engedélyhez kötött, ezért az ajánlatkérő csak abban az esetben köti meg a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel, ha megkapja a közbeszerzés tárgyát képező hitelfelvételhez a kormányzati 
engedélyt. 
A hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás indításának jogalapja a Kbt. 89. § (2) bek. d) 
pontja. 
Ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít, amelyet elektronikus úton bocsát a részvételre 
jelentkezők rendelkezésére, miután azt a csiky.kkt@t-online.hu e-mail címen kérték, a kérelem 
kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A részvételi dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának határideje 2014. július 17. 
A részvételi jelentkezések bontásának helye és ideje: Csíky és Társa Kkt. hivatalos helyisége, 2081 
Piliscsaba, Fényesliget sétány 2., 2014. július 17. délelőtt 10.00
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A minősített ajánlattevőknek külön kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés e)
pontjának hatálya alá. A minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés
teljesítésére való alkalmasságát a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek
tekintetében. Alkalmatlan az a részvételre jelentkező, amely nem rendelkezik legalább egy
felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki az önkormányzati hitelnyújtásban legalább egy éves
szakmai gyakorlatot szerzett. 
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 40. § (1) bekezdésének alkalmazását a részvételre jelentkezők részére.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

2011. évi CVIII. törvény 137. §

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/06/12 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fényesliget sétány 2.

Város: Piliscsaba

Postai irányítószám: 2081

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Csíky Gábor

Telefon: +36 26375095

E-mail: csiky.kkt@t-online.hu

Fax: +36 26375095

Internetcím (URL): www.csikykkt.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fényesliget sétány 2.

Város: Piliscsaba

Postai irányítószám: 2081

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Csíky Gábor

Telefon: +36 26375095

E-mail: csiky.kkt@t-online.hu

Fax: +36 26375095

Internetcím (URL): www.csikykkt.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Fényesliget sétány 2.

Város: Piliscsaba

Postai irányítószám: 2081

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Csíky Gábor

Telefon: +36 26375095

E-mail: csiky.kkt@t-online.hu

Fax: +36 26375095

Internetcím (URL): www.csikykkt.hu

IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi



12

 

Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

 

B. MELLÉKLET

részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség:

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:

vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy

Kezdés (nap/hónap/év)

Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet

Általános beszerzés

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák

2004/18/EK irányelv

Kategória száma [ 1 ]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2
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Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások:

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [ 7 ]

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások
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20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9

27

Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.

9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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