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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városház tér 3.
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Címzett: dr.Vaskó Ernő jegyző
Telefon: +06-72/584-000
E-mail: jegyzo@komlo.hu
Fax: +06-72/584-008
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – 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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 5
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
Komló Város Polgármesteri Hivatala
NUTS-kód HU231
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 résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
600+50% db GSM mobilkészüléken keresztül országos, nemzetközi és roaming
távközlési szolgáltatás nyújtása, továbbá saját hálózatba illetve partnerszolgáltatók
közreműködésével más közcélú mobil rádiótelefon hálózatokba vagy közcélú
távbeszélő hálózatokba és vezetékes állomásról indított hívások továbbítására
vonatkozó vállalkozási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További
tárgyak:

64212000-5

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) 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.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
Szolgáltatás megrendelése 600+50% db GSM mobilkészüléken keresztül.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
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: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy 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 2010/10/01 (nap/hó/év)
befejezés 2014/10/01 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Jótállás és késedelmi kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat, számla ellenében,
az igazolt teljesítés követően 30 napon belül, havonta, utólag, forintban (HUF)
átutalással fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 305.§ (3) bekezdésére. Ajánlatkérő a
kifizetés során az Art. 36/A § teljes körben alkalmazza.
Fenntartja a jogot az ajánlatkérő maga számára, hogy az egyes kapcsolatok díjaira
külön-külön kérjen számlát
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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 lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, illetve
a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d) pontjában és a Kbt. 61.§ (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c)
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
a Kbt. 63.§ (1) bekezdése a) pontja szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik
a kizáró okok hatálya alá. A győztes ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át



meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő 8 napon
belül a Kbt. 63. § (2)–(3) és (5) bekezdés és a Kbt. 63/A. § (1) bekezdése szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá. Amennyiben a Kbt. 63. § (4) bekezdésében
meghatározott eset fennáll, a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevőnek a
közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
és a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezettnek eredményhirdetést
követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat
becsatolnia.
Ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy
nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlati felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti év jogszabályok szerinti beszámolójának
egyszerű másolata [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
Amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy a képviselő cégszerűen
aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges az ajánlati felhívás feladását megelőző
három lezárt üzleti év vonatkozásában a mérleg szerinti eredményéről.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A
rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése
szerinti igazolásaival törté-nik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az
alkal-masságot az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E.
pontja alapján nem minő-sülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdésének a)-c) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P.1/ Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, közös
ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a P.1/pontban foglalt
alkalmassági feltételnek külön-külön kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozójának
az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67. § (3) a) pontja alapján, a jelen ajánlati
felhívás feladását megelőző 36 hónapban a közbeszerzés tárgya (Mobil távközlési



szolgáltatás ) a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát, és/vagy a szerződést
kötő másik fél által adott, vagy aláírt igazolást.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kbt.
65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági
feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha nem rendelkeznek, a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 36
hónapban:
1 db. legalább 500 db mobil előfizetésre vonatkozó referenciával;
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
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) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:



IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
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 (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 szempontok

Szempont Súlyszám
Egymásközti ingyenes (másodperc alapú
számlázású) 100%-ban lebeszélhető havi
alapdíj mértéke (FT/hó/SIM)

50

Telenor belföldi mobil hálózatra irányuló
hívások percdíja minden időszakban
(Ft/perc)

10

Magyar Telekom belföldi mobil hálózatra
irányuló hívások percdíja minden
időszakban (Ft/perc)

10

Magyar Vodafon belföldi mobil hálózatra
irányuló hívások percdíja minden
időszakban (Ft/perc)

10

A belföldi vezetékes hálózatokra irányuló
hívások percdíja minden időszakban
(Ft/perc)

10

Havi minimum 50 db. ingyenes SMS
feletti további ingyenes SMS-ek száma (
db/hó)

5

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (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 vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S



-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/08/23 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 80.000.-
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció díjának kifizetése az Ajánlatkérő 11731063-15331524 számú
bankszámlájára történő átutalással történik. A fizetés megtörténtéről az ajánlatkérő
számlát bocsát ki. Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki
bizonylatok bemutatása ellenében adja át. A dokumentáció díja az ÁFA összegét
nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/08/23 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/23 (nap/hó/év )
Időpont: 10.00
Hely (adott esetben): Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (7300
Komló, Városház tér 3. II. emelet 231. sz. tanácsterem)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:



VI.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 használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1. A hiánypótlás lehetősége biztosított
VI.3.2. Eredményhirdetés időpontja: 2010 08.30. 10.00 óra
VI.3.3. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010 09.20.
VI.3.4. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
VI.3.5. A dokumentáció - az ajánlati határidő napjának kivételével - átvehető a
jelen felhívásban meghatározott címen munkanaponként 9.00 - 12.00 óra között.
Az ajánlattétel napján 09.00-10.00 óra között van lehetőség a Dokumentáció
átvételére, az Ajánlattételi Felhívás A melléklet II.) pontjában megjelölt helyen és
személytől. A Dokumentáció a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglalt feltételek mellett is
beszerezhető.
VI.3.6. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
VI.3.7. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.6.) szerinti
ponthatárok közötti pontszámot. Ajánlatkérő az első, második, harmadik, negyedik
és ötödik bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás, a hatodik bírálati
részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az
értékelés módszertanát a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.8. Ajánlatkérő 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 szigorúbban határozta meg.
Egyéb információk:
VI.3.9. A közös ajánlattevők részletes együttműködési szerződés csatolására
kötelesek.
VI.3.10. Formai feltételek: Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás
által meghatározott irányadó kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. Az ajánlatokat cégszerűen vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező
személy által aláírva, az információt tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozással
és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás mentesen nem bontható kötésben, zárt
borítékban, illetve csomagolásban, a csomagoláson a „Komló Város önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele ” és "Ajánlattételi
határidőig nem bontható fel” felirat csomagoláson való feltüntetésével, 3 példányban
(1 eredeti, és 2, az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány) kell
benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít
irányadónak. Az eredeti példány minden tartalommal rendelkező (nem üres) oldalát
cégszerűen vagy meghatalmazott útján szignálni kell.



VI.3.11. Az ajánlattevő és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója köteles az aláírási címpéldánya/aláírás mintája és a 60 napnál nem
régebbi cégkivonata/egyéni vállalkozói igazolványa egyszerű másolatát benyújtani.
VI.3.12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére
és a kért ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége
esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e
szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként
vállalja a 305. § (1)és(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti
előírások érvényesítését. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-
vagy középvállalkozásnak minősül-e.
VI.3.13. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
VI.3.14. Az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket,
amely felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely
az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol.
VI.3.15. Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján
akkor van lehetőség, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben e
szervezeteknek a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti igazoláson túl az alkalmasságra
előírt igazolásokat is be kell nyújtani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: +36-1/336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:



E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Fax: +36-1/336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/08 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városház tér 3
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Címzett: dr.Müller József aljegyző
Telefon: 06-30-370-5779
E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu
Fax: : 06-72-584-008
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városház tér 3
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Címzett: Horváth László városüzemeltetési irodavezető
Telefon: 06-30-620-4068
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax: 06-72/584-008
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala



Postai cím: Városház tér 3
Város/Község: Komló
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
Címzett: Horváth László városüzemeltetési irodavezető
Telefon: 06-30-620-4068
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax: 06-72/584-008
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
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


