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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

nemzeti eljárási rend szerinti, a Kbt. 122. /A § alapján hirdetmény közzététele  
nélküli eljárásra

a.1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Nick Község Önkormányzata

9652 Nick, Rákóczi u. 14.

Telefon: +36-95 / 377-241

Fax: +36-95 / 377-241
E-mail: nickonkorm@invitel.hu

a.2) További információk a következő címen szerezhetők be: 

A.M.T. Hungária Bt
9023 Győr, Álmos u.18.
Kapcsolattartó: Horváthné Kercza Virág
Tel. +36 96/338-661
Fax +36 96/338-661
E-mail: kozbeszerzes@mail.ru 

b) A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 122./A § alapján hirdetmény közzététele nélküli  
eljárás

c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja (adott esetben): 

A műszaki  leírást  a tárgyi  felhívás  1.  számú melléklete tartalmazza.  Az ajánlati 
dokumentációt a 2. sz melléklet tartalmazza.

d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

Tárgy: Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére mikrobusz beszerzése
Mennyisége: 1 db gépjármű beszerzése a kiadott műszaki dokumentáció szerinti 
műszaki tartalommal
A beszerzés becsült értéke: nettó 9.934.235,- Ft 

e) szerződés meghatározása: Adás-vételi szerződés

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 34115200-8

f) A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: 

A teljesítés határideje: szerződés kötést követő 28. hét 

g) A teljesítés helye: 
9652 Nick, Rákóczi u. 14.
HU-222
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h) Az  ellenszolgáltatás  teljesítésének  feltételei,  illetőleg  a  vonatkozó  jogszabályokra 
hivatkozás:

Ajánlatkérő az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére támogatást kapott.

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A teljesítés 
igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek 
megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el. Ajánlatkérő az 
ellenértéket a teljesítési igazolás kiállítását követően utólag, egy összegben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 
számla kiállításának napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő nettó 10% előleget biztosít.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § 
(1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII törvény 36/A §-ban foglaltak teljesítése. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
− 5 % késedelmi kötbér,  mely a végteljesítési határidőre tekintettel napi 100 000.- 

Ft /nap.
−
− 20 % meghiúsulási kötbér
− A megajánlott gépjárművekre 3 évig, vagy 100.000 km.ig (ami előbb teljesül) teljes 

körű garancia biztosítása
− elállási jog, amennyiben a megrendelt mikrobusz 2014. november 25.-ig nem kerül 

leszállításra

i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,  
valamint rész ajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása:
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

j) az ajánlatok értékelési szempontja: 
Kbt. 71 § (2) a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

k) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módja:
Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  és  nem  vehet  részt  az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § 
(1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt  igazolási  módja:  ajánlattevőnek a Kbt.  122 § (1) bekezdésében foglaltak  
alapján csak nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint Kbt. 56 § (1)  
bekezdés kc) pontja és az 56 § (2) bekezdés tekintetében a 301/2011. (XII.23.)Korm.  
rendelet  2.§.  ib)  és  j)  pontjában  meghatározottak  szerint  kell  az  ajánlattevői  
nyilatkozatokat benyújtani.

l) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a  
megkövetelt igazolási mód:

l.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevőre 
(közös  ajánlattevőkre)  vonatkozóan  az  alábbi 
dokumentumokat:

P1. Az Ajánlattevő 310/2011.  (XII.  23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, 
az  előző  három  üzleti  évre  vonatkozó, 
közbeszerzés  tárgyából  származó  (mikrobusz 
szállítása)  –  általános  forgalmi  adó  nélkül 
számított  –  árbevételéről  szóló  cégszerűen 
aláírt  nyilatkozatával,  attól  függően,  hogy  az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg  tevékenységet,  amennyiben  ezek  az 
adatok  rendelkezésre  állnak.
A 310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  14.§ (3) 
bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1. pont 
szerinti  irattal  azért  nem  rendelkezik,  mert 
olyan  jogi  formában  működik,  amely 
tekintetében  az  árbevételről  szóló  nyilatkozat 
benyújtása  nem lehetséges,  akkor  csatolja  a 
működésének idejére vonatkozó adóbevallását 
egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó).

Az  alkalmasság  minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi  és gazdasági 
szempontból
P1. ha az előző három üzleti évben a közbeszerzés 
tárgya  szerinti  (mikrobusz  szállítása)  árbevétele 
összességében  nem  érte  el  a  nettó  10  millió 
Forintot.
A  310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  14.  §  (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
a  teljes  árbevétel  tekintetében  nem  határoz  meg 
alkalmassági  minimumkövetelményt.
Az előírt  alkalmassági  minimumkövetelményeknek 
a Kbt.  55.  § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott 
módon is meg lehet felelni. 

l.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevőre 
(közös  ajánlattevőkre),  vonatkozóan  az  alábbi 
dokumentumokat:

Az  ajánlattevő  műszaki,  illetőleg  szakmai 
alkalmassága  igazolható:
M1.  az  eljárást  megindító  felhívás 
feladásától  visszafelé  számított  három év 
legjelentősebb  közbeszerzés  tárgya 
szerinti  (mikrobusz  szállítása) 
szállításainak bemutatásával, megjelölve a 
teljesítés  idejét,  a  szerződést  kötő  másik 
felet,  a  szolgáltatás  tárgyát,  az 
ellenszolgáltatás  összegét,  továbbá 
nyilatkozni  kell  arról,  hogy a teljesítés  az 
előírásoknak  és  a  szerződésnek 
megfelelően történt-e. [310/2011. (XII. 23.) 
Korm.  rendelet  15.  §  (1)  a)];
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § 
(5)  bekezdése  értelmében  az  M1.  pont 
szerinti  alkalmassági  feltételnek  való 

Az  alkalmasság  minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem 
rendelkezik:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai 
szempontból  bekezdés,
M1.  ha  az  eljárást  megindító  felhívás  feladásától 
visszafelé  számított  három  évben  összességében 
nem  rendelkezik  
nettó  10  millió  Forint  közbeszerzés  tárgya  szerinti 
(mikrobusz  szállítására  vonatkozó)  igazolt 
referenciával,  referenciákkal.

Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a 
Kbt.  55.  §  (4)-(6)  bekezdéseiben  meghatározott 
módon is meg lehet felelni. 
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megfelelés  igazolható  az  ajánlattevő, 
illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet  nyilatkozatával,  vagy 
a  szerződést  kötő  másik  fél  által  adott 
igazolással. 

Ajánlattevő  a  Kbt.  55  §  (5)  bekezdése alapján 
más  szervezet  (vagy  személy)  kapacitására  is 
támaszkodva  is  megfelelhetnek,  a  közöttük 
fennálló  kapcsolat  jogi  jellegétől  függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 
azon  alkalmassági  követelmény, 
(követelményeket) melynek igazolása érdekében 
az  ajánlattevő  ezen  szervezet  erőforrására  (is) 
támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet  az  előírt  igazolási  módokkal  azonos 
módon  köteles  igazolni  az  adott  alkalmassági 
feltételnek  történő  megfelelést,  tovább  köteles 
nyilatkozni,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt

m) ajánlattételi határidő: 2014. április 1. 11:00

n) az ajánlat benyújtásának helye: 
Répcelaki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Településüzemeltetési  és  beruházási  csoport  
irodája 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. 

o) az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más nyelven is  
benyújtható-e az ajánlat:  az ajánlattétel nyelve magyar, az ajánlat más nyelven nem 
nyújtható be.

p) az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

helye: Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme 
9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. 

Ideje: 2014.április 1. 11:00
az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt 62 § (2) bekezdése alapján

q) az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap

r)  az  Európai  Unióból  származó  forrásból  támogatott  közbeszerzés  esetén  az  érintett  
projektre vonatkozó adatok: 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal 
Vidékfejlesztési  Támogatások  Igazgatósága  1638686244  iratazonosítóval helyt  adott  a 
támogatási kérelemnek.

s) egyéb információk:
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1.)  Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet,  hogy  Ajánlattevőnek  a  Kbt.  60  §  (1)  bekezdése 
alapján  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  tartalmi  és  foglalt  formai 
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania: 
-  az ajánlatokat  fűzötten kell  benyújtani  a kötelezettségvállalásra  jogosultak,  vagy az 
általuk  meghatalmazottak  cégszerű  aláírásával,  folyamatos  oldalszámozással  (a 
tartalomjegyzéket  is  beleértve),  és  az  oldalszámokat  is  feltüntető  tartalomjegyzékkel 
ellátva, zárt csomagolásban  1 eredeti  példányban  kell benyújtani. Az eredeti példány 
mellé további  1 példány CD vagy DVD alapú ajánlatot  is kér ajánlatkérő  csatolni.  Az 
ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az „eredeti” példány tartalma az 
irányadó. 
Az  ajánlatokat  tartalmazó  csomagoláson  fel  kell  tüntetni:  Ajánlat  az  „Mikrobusz” 
ajánlatkérő  akkor  tekinti  határidőn  belül  benyújtottnak,  ha  annak  kézhezvételére  az 
ajánlattételi felhívás m) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. 
Az  ajánlat,  vagy  az  azzal  kapcsolatos  postai  küldemények  elvesztéséből  eredő 
kockázatot az ajánlattevő viseli.

2.) Ajánlatkérő a hiányok, hiányosságok pótlására lehetőséget biztosít a Kbt. 67. §-ában 
meghatározott feltételeknek megfelelően. 

3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) 
bekezdés szerint.

4.)  Ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  Kbt.  60.  §  (5)  bekezdése  szerint  Ajánlattevő 
nyilatkozatát arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

5.) Ajánlattevő  ajánlatában  meg  kell  jelölnie  a  Kbt  40  §  (1)  bekezdés:  
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni.
b)  az  ezen  részek  tekintetében  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a 
közbeszerzésnek  azt  a  százalékos  arányát,  amelynek  teljesítésében  a  megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működnek.

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58 § (3) bekezdése 
alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56 §. szerinti  
kizáró  okok  hatálya  alá  eső  alvállalkozót,  valamint  az  általa  alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56 §. szerinti kizáró ok hatálya 
alá.

7.)  A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján, ahol ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható, a saját 
cégszerű  nyilatkozatokat  eredeti  vagy  az  ajánlattevő  által  hitelesített  formában  kell 
becsatolni. 

8.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított 
dokumentum/igazolás – prospektus kivételével – mellé csatolni kell azok hiteles magyar 
fordítását  is  a  külföldi  bizonyítványok  és  oklevelek  elismeréséről  szóló  2001.  évi  C. 
törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 
7/1986. (VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. 

9.)  Az ajánlattételi  felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott  kérdésekben a 
Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
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10.) Ajánlattevő  a  Kbt.  54.§  (1)  bekezdése  alapján  tájékozódjon  az  adózásra,  a 
környezetvédelemre,  az  egészségvédelemre  és  a  fogyatékossággal  élők 
esélyegyenlőségére.  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevő  nyilatkozatát  arról, 
hogy  az  ajánlattétel  során  figyelembe  vette  a  munkavállalók  védelmére  és  a 
munkafeltételekre  vonatkozó,  a  teljesítés  helyén  és  a  szerződés  teljesítése  során 
alkalmazandó jogszabályokat. 

A  tájékoztatással  kapcsolatos  részletes  tudnivalókat  a  közbeszerzési  eljárásokhoz 
kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség  eljárási  szabályairól  és  díjazásáról  szóló  1/2004.  (I.09.)  FMM  rendelet 
tartalmazza. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, tájékoztatjuk, hogy a 
munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó  kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az alábbi  
szervektől kaphatnak felvilágosítást:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Vas  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve  (9700 
Szombathely, Sugár út 9.   www.antsz.hu  , titkarsag.vas@nydr.antsz.hu), 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639.

Tel.: +36-1- 346-9400

Fax: +36-1- 346-9415

Honlap: www.ommf.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége
9700 Szombathely,  Hargita u. 31.
tel: (94) 513-720; 522-610
E-mail: vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  ;   karde@ommf.gov.hu  

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23. 

Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap:   www.mbfh.hu  
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11.)  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevő  (közös  ajánlattevő)  alábbi 
dokumentumait eredeti, vagy másolati példányban:

- az  ajánlattételi  határidőt  megelőző  90  napnál  nem  régebbi  cégkivonat(a)  vagy 
cégmásolat(a); 

- az  ajánlatot  aláíró  és/vagy  nyilatkozatot  tevő,  kötelezettséget  vállaló  a 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i);

- az  esetleges  el  nem  bírált  változás  bejegyzési  kérelem  esetén  a 
változásbejegyzési  kérelem  és  a  céginformációs  szolgálat  által  a 
változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolás;

- a  cégkivonatban  (vagy  cégmásolatban)  nem  szereplő  kötelezettségvállaló(k) 
esetében  az  erre  vonatkozó,  meghatalmazott  aláírását  is  tartalmazó  írásos 
meghatalmazás,

- egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványát.

13) Az Ajánlattevő  ajánlatában  köteles  csatolni  a  310/2011.  (XII.23.)  Korm. 
rendelet 12. § -a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja 
tekintetében,  arról,  hogy  olyan  társaságnak  minősül-e,  melyet  nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi  CXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  pénzmosásról  szóló  törvény)  3.  §  r) 
pontja  szerint  definiált  valamennyi  tényleges  tulajdonos  nevének  és  állandó 
lakóhelyének  bemutatását  tartalmazó  nyilatkozatot  szükséges  benyújtani. 
Amennyiben a pénzmosásról  szóló törvény 3.  § r)  pontja szerinti  tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó 
nyilatkozatát.

A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:
ra)  az  a  természetes  személy,  aki  jogi  személyben  vagy  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi 
személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem rendelkező  szervezet  nem a 
szabályozott  piacon  jegyzett  társaság,  amelyre  a  közösségi  jogi 
szabályozással  vagy  azzal  egyenértékű  nemzetközi  előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb)  az  a  természetes  személy,  aki  jogi  személyben  vagy  jogi 
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetben  -  a  Polgári 
Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.) 
685/B. § (2) bekezdésében meghatározott  - meghatározó befolyással 
rendelkezik,
rc) az a természetes személy,  akinek megbízásából  valamely ügyleti 
megbízást végrehajtanak, továbbá
rd)  alapítványok  esetében  az  a  természetes  személy,re)  aki  az 
alapítvány  vagyona  legalább  huszonöt  százalékának  a 
kedvezményezettje,  ha  a  leendő  kedvezményezetteket  már 
meghatározták,

rf) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
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rg)  aki  tagja  az  alapítvány  kezelő  szervének,  vagy  meghatározó 
befolyást  gyakorol  az  alapítvány  vagyonának  legalább  huszonöt 
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

14) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát  arra  vonatkozólag,  hogy  a  kis-  és  középvállalkozásokról, 
fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint  mikro-,  kis-  vagy 
középvállalkozásnak minősül-e.

15) Az ajánlathoz csatolni  kell  az ajánlott  mikrobusz műszaki  paramétereit 
tartalmazó leírást/prospektust.

16) Az  ajánlattevők  pénzügyi  és  gazdasági,  valamint  műszaki-szakmai 
alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak.

17) Az  ajánlattevők  részére  a  dokumentáció  elektronikus  úton is 
megküldésre kerül.

18) Közös  ajánlattétel  esetén  csatolni  kell a  közös  ajánlattevők  által 
cégszerűen  aláírt  konzorciumi  megállapodást,  amely  megfelel  valamennyi 
alábbi követelménynek:

- tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
- tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- tartalmazza  a  vezető  konzorciumi  tag  (a  képviselő)  megjelölését  azzal, 

hogy  a  képviselő  korlátozás  nélkül  jogosult  valamennyi  konzorciumi 
tagot  képviselni  az  ajánlatkérővel  szemben  a  jelen  közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az  ajánlatkérő  felé  megteendő,  illetve  megtehető  jognyilatkozatok 
tekintetében;

- tartalmazza  külön-külön  a  közös  ajánlattevők  azon  bankszámlaszámait, 
ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;

- tartalmazza  valamennyi  konzorciumi  tag  nyilatkozatát  arról,  hogy 
egyetemleges  felelősséget  vállalnak  a  közbeszerzési  eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges munkák megvalósításáért;

- az  ajánlat  benyújtásának  napján  érvényes  és  hatályos,  és  hatálya, 
teljesítése,  alkalmazhatósága  vagy  végrehajthatósága  nem  függ 
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

19)       Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. március 12.

19.) Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. április 8.

20.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014.április 22.

Az Ajánlatkérő képviseletében:

Horváthné Kercza Virág
Közbeszerzési referens
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