
 

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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 EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 
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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT (OK) 

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Postai cím: Akácfa utca 15. 
Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 

1980 
Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Gazdasági Igazgatóság - Beszerzési 
Fıosztály 
Címzett: Schifner Marianna 

Telefon: 
(+36-1) 461-65-78 

E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu Fax: (+36-1) 461-65-24 
Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.bkv.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol 
 
További információk a következı címen szerezhetık be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA 



 

Központi szintő  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintő  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ TEVÉKENYSÉGI KÖRE  

I.3.1) A KBT. VI.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem   Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidı, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):  

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) A KBT. VII.  FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR İK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hıenergia termelése, 
szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Földgáz és kıolaj feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

 Szén és más szilárd tüzelıanyagok 
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] 

 Repülıtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötıi tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 
I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési 

eljárást?            igen  nem   
 



 

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA 

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés 

Fogaskerekő jármő kapaszkodó fogaskerekeinek szállítása  

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás    b) Árubeszerzés         c) Szolgáltatás             

Szolgáltatási kategória  .�� Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelıen 

Építési koncesszió 

 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 
kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 

Szolgáltatási koncesszió              
 

A teljesítés helye 
…. 

NUTS-kód                  HU 101    

A teljesítés helye  

1125 Bp. Szilágyi Erzsébet 
f.14-16 

NUTS-kód            HU 101    

A teljesítés helye  

….. 

NUTS-kód                HU 101     

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása       Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel           

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek 
keretszáma ��� VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel 
 

A keretmegállapodás idıtartama:  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal 
és pénznem):  



 

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya 

Fogaskerekő jármő kapaszkodó fogaskerekeinek szállítása 9 db/év 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy 42 14 13 00-2 ����-�  ����-� 

 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához 
a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható)                    igen      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)?                   igen      nem  

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

9 db/év +30% 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                           igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:   

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   
hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további  szerzıdések tervezett idejét:    
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

 

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   24  (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
  



 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I 
INFORMÁCIÓK   

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Ajánlatkérı késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért 
érvényesíthet.  Ajánlattevınek az Áru üzembe helyezésétıl számított 12 hónap kötelezı jótállást kell 
vállalnia. 

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  

Ajánlattevıként szerzıdı fél a Kbt. 305.§ (3)-(5) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérı az 
ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni. 

Ajánlatkérı elıleget nem fizet. 

III.1.3) A nyertes által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben) 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott 
esetben)              igen    nem  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattevı), alvállalkozó vagy erıforrást 

nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban, valamint a Kbt. 
61.§ (1) bekezdés d)  pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevı (közös ajánlattevı), a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó 
szervezet, aki esetében a Kbt.61.§ (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok 
fennállnak. 

- Ajánlatkérı kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevıt (közös ajánlattevıt) aki, 
illetıleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 
62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Megkövetelt igazolási mód: 

- Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát 



 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevı számára 
erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint 
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61.§ 
(1) a)-d) pontjának hatálya alá. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) és a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell 
Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) és a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell 

G.1: a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja 
alapján valamennyi számlavezetı 
pénzügyi intézményétıl származó, 
valamennyi bankszámlájára 
vonatkozó, az ajánlattételi felhívás 
feladásának napjánál nem régebbi 
keltezéső nyilatkozatot, az alábbi 
kötelezıen elıírt tartalommal:  

o volt-e számláján az ajánlattételi 
felhívás feladásától 
visszaszámított egy évben 
fedezethiány miatt 30 napot 
meghaladó sorban állás,  

o fizetési kötelezettségeinek 
rendben eleget tesz-e.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
  
Alkalmatlannak minısül az ajánlattevı (közös 
ajánlattevı) és az általa a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, ha 

G.1: bármely számlavezetı 
pénzintézeténél vezetett 
bankszámláján - a pénzügyi 
intézménytıl származó nyilatkozat 
alapján – az ajánlattételi felhívás 
feladásától visszaszámított egy 
évben:  

o fedezethiány miatt 30 napot 
meghaladó sorban állás volt, 
vagy  

o fizetési kötelezettségeinek 
rendben nem tett eleget;  

A fenti feltételeknek az ajánlattevınek (közös 
ajánlattevınek), illetve az általa a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell 
megfelelniük.  

 

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevınek és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
Alkalmatlannak minısül az ajánlattevı (közös 
ajánlattevı) és az általa a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, ha együttesen nem 



 

M.1: ismertetnie kell az ajánlattételi 
határidıt megelızı két év (2009., 
2010.) során végzett legjelentısebb 
szállításait (legalább a teljesítés 
ideje, a szerzıdést kötı másik fél, a 
beszerzés tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege, vagy a 
korábbi beszerzés mennyiségére 
utaló más adat megjelölésével) a 68. 
§ (1) bekezdése szerint igazolva 

M.2: a kbt 67. § (1) b, pontja alapján 
nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik 
nagyteljesítményő, ipari fogaskerék 
hajtások gyártására alkalmas géppel. 

rendelkeznek 

M.1: az ajánlattételi határidıt megelızı 
két év során (2009., 2010.) 
összességében teljesített, legalább 
nettó  10 000 000,- forint értékő 
közbeszerzés tárgyára vonatkozó, 
nagymérető (legalább 600 mm 
átmérıjő és 90 mm széles) 
fogaskerekek szállítása 
referenciával. 

M.2: nagyteljesítményő minimum 200 
kw-os, legalább 600 mm átmérıjő és 
90 mm széles ipari 
fogaskerékhajtások gyártására 
alkalmas géppel: 

 

 

III.2.4) Fenntartott szerzıdések  

A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott                          igen    nem  

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                          igen    nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

….. 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

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 megfelelıt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás                                           VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint                           

 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással 
kell megadni) 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

Részszempont 

 

Súlyszám 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                         igen     nem  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

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

BKV Zrt. 15/T-67/11. 

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               
igen      nem  

Igen válasz esetén 

Elızetes 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:  2011/05/23 (év/hó/nap )                                                       Idıpont: 10:00 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    
igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): …………….    Pénznem: HUF 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum:  2011/05/23(év/hó/nap)                                                  Idıpont: 10:00. 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

 ES  CS DA  DE  ET EL  EN  FR IT   LV  LT  HU MT  NL  PL PT SK SL  FI   SV  

                                            

Egyéb:   

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidı lejártától 
számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2011/ 05/23 (év/hó/nap)                                                    Idıpont: 10:00 

Helyszín : BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján: 
az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, illetıleg személyek 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLİDİ  JELLEGŐ-E? (adott esetben)  igen    nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: … 

V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ?                                                                   igen      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 idıpontja: 

Ajánlatkérı eredményhirdetést nem kíván tartani. Az összegezést az ajánlatok 
felbontásától számított 30 napon belül küldi meg. 

V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésétıl számított 10. nap 

halasztható 

V.3.4.1) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben)                                                                     igen      nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben)  

1. A dokumentáció átvehetı a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a 
II. emelet 256. irodában, munkanapokon, hétfıtıl péntekig 8.00 és 14.00 óra között, 
az ajánlattételi határidı lejártának napján a IV.3.4) pontban megjelölt idıpontig. Az 
ajánlatkérı a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton 
hozzáférhetıvé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol). A dokumentációt 
ajánlatonként legalább egy ajánlattevınek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának le kell töltenie. A 
kiegészítı tájékoztatás a dokumentációt letöltınek kerül megküldésre. Az 
elektronikus úton hozzáférhetıvé tett dokumentáció átvételét az Visszaigazoló 
adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt 
fax, vagy e-mail címre történı megküldése igazolja. A Visszaigazoló adatlap 
megküldése az esetleges kiegészítı tájékoztatás megadásához szükséges.   

 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a 
minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı 
minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?                 igen      nem  

V.7) Egyéb információk: 

 
1. Az ajánlatok benyújtására lehetıség van postán, illetve személyesen munkanapokon, 

hétfıtıl péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, 
Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. irodában. Az ajánlattételi határidı napján ugyanezen 
a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt idıpontig van lehetıség az ajánlatok 
személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor 
tekinti határidıben beérkezettnek, ha azok legkésıbb az ajánlattételi határidıig az 
ajánlatkérı részérıl az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı 
kockázatot az ajánlattevı viseli. 

 
2. Ajánlatkérı a Kbt. 83 §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. 

 
3. Ajánlatkérı a benyújtandó ajánlatokra vonatkozó Kbt. 70/A § (1)-(3) bekezdés szerinti formai 
követelményeknél egyszerőbb formai követelményeket ír elı, amely követelmények 
részletezését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 



 

 
 
4. Ajánlatkérı a Kbt. 91.§ (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás 

nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb 
ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) köti meg a szerzıdést. 

 
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   2011/04/28 (év/hó/nap) 



 

 B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
A RÉSZ SZÁMA   A              MEGHATÁROZÁS …….. 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

….. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK  (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy ����-�  ����-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  

….. 

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉR İ KEZDÉSI /TELJESÍTÉSI HATÁRID İ 
FELTÜNTETÉSE  
Az idıtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerzıdés megkötésétıl 
számítva)   
VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap)                                ÉS/VAGY  
                 Befejezés     ����/��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

….. 

 

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány 
használandó) ---------------------- 
 


