
AlANLATTETELI FELHiVAS

Az ajanlatkero a Kbt. 115. §- a ertelmeben az alabbiakban reszletezett kozbeszerzesi eljarast
inditja.

AlAN LATKERO
1. Hivatalos m'!:v:Matrai Gyogyintezet

Postai tim: 3233 Matrahaza, 7151 Hrsz.
Kapcsolattartasi pont(ok): Dr. Urban Laszlo PhD f6igazgat6, foorvos
Telefon: +36 37874529
Fax: +36 37374091
E-mail: foigazgato@magy.eu
Internet tim: www.matraigyogyintezet.hu

2. Tovabbi info(macl6k a kovetkezo timen szerezhetok be:
Hivatalos n~v: SZILvAsl OGYVEDIIROD·••••__ =;-

3. A dokumentaci6 a kovetkez6-cimen-szerezheto be:
Ajanlatkerg az ajanlattl~teli dokumentaci6t (a tovabblakban: AD) a gazdasagi szerepl6k
szamara elel<tronikus uton, korlcitlanul es teljes kariien, terftesmentesen hozzMerhetove
teszi az alabbi eleresi utvonalon.
http://szilvasiugyved. hu/doku mentumok/Magy-laboranyag-2016.ziR
Az eljar~ vale reszvetel feltetele az AD letoltesenek visszaigazolasa.
(Kozos ajimlatte I eseten elegend6 egy ajanlattevc5nek vissza'igazolni a dokumentilci6
let6Iteset). A dokument;ki6 letolteset az ajanlattevonek a let61tott dokument.ki6
mellekletet kepez6 kit61t6tt es cegszeruen alafrt Dol<ument.ki6 atveteli igazolas
ajanlatkero kepviseleteben eljaro Szilvasi Ogyvedi Iroda reszere durocl@gmaiLcom e-
mail dmre torten a megkUlch~sevel kell igazolnia. A dokument.ki6 letoltese es annak
visszaigazolasa az ervenyes ajanlattetel feltetele. Ennek hianyahan az ajanlat a Kht. 73. §
(1) bekezdes e) pontja alapjan ervenytelennek minosOI.
A dokumentaci6 letolteserol 5z616 nyilatkozatot legkesobb az ajanlatteteli hatarido
lejartaig kell az ajanlatkero rendelkezesere bocsatani.
Ajanlatker6 felhfvja az ajanlattev6k figyelmet, hogy az ajanlatker6 az eljaras irant
erdekladeset jelza gazdasagi szereplanek azt tekinti, aki a jelen pont szerinti
Dokumentaci6 atveteli igazolast a jelen pontban elofrtak szerint megkUldte, illetve aki
kiegeszito tajekoztatast kert.

4. Az ajanlatokat a kovetkezo cimre kell benyujtani:
Azonos az AF 1.2.pontjilban foglaltakkal.

mailto:foigazgato@magy.eu
http://www.matraigyogyintezet.hu


II. A SZERZOOES TliRGYA

1. Szerzodeshez rendelt elnevezes (szerzodes meghataroz8sa, amelynek megkotese
erdekeben az ajiinlatkero es az ajanlattevc5k targyalni kivannak): Sziillitasi szerz6des.

2. Szerz6des tipusa: Arubeszerzes.

3. A teljesites helye:
Matrai Gyogyintezet matrah.1zai telephely k6zponti laboratorium (3233 Matrahilza 7151
Hm.).

4. A szerz6des meghataroz;isa/targya: "Magy-Iaboranyag beszerzese- 2016"

S. KOlos KOlbeslerzesi Sl6jegylek (CPV): 33600000-6.

7.

6.

8.

•.
Ahal ajanlatkerd az ajanlat( etel)i felhivasban, dokumeotaci6ban, a dokument,ki6 reszet
kepezd muszaki leirasban, terv(ek)ben, tervdokumentaci6(kjban a kozbeszerzes
targytmak egyertelmu es k6zertheto meghataroziisa erdekeben meghatarozott
gyartmanyu, eredetU, tfpusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, iIIet61eg
szabadalomra vagy vedjegyre val6 hivatkozast alkalmaz, ugy az csak a targy jellegenek
egyertelmu meghatarozasa erdekeben torte nt, es ajanlatker6 azokat, vagy azokkal
egyenerteku teljesitest fogad el.

Jelen pontban taglalt el6iras a Kbt- ben foglaltaknak megfelel6en az ajanlatker6 altai
keszitett es keszittetett, a kozbeszerzesl eljarasban az ajanlattev6k rendelkezesere
bocsatott es bocsatand6, valamennyi dokumentumra (ajanlat(tetel)i felhivas,
dokumentaci6, a dokumentaci6 reszet kepez6 terv(ek), tervdokumentaci6(k), stb,]
vonatkozik.



9. A szerzades idatartama: 2017. marcius 1. napjaig.

III. JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES TECHNIKAIINFORMACIOK

1. Szerzadest biztosfto melh!kk6telezettsegek: Ajanlati biztositekot az Ajanlatkero nem ir
elo.
Az alabb meghatarozott k6tberek a Polgari T6rvenyk6nyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdesnek
megfeleloen abban az esetben ervenyesfthet6ek, ha a nyertes ajanlattev6 olyan okb61,
amelyert felel6s megszegi a szerz6dest.
a) Kesedelmi kotber.
Ajanlattevonek felrohato okb61 bekovetkez6 kesedelem eseten az Ajanlatkero 5.000,- Ft
osszegu kesedelmi kotbert kot ki kesedelmes naponkent. A kesedelmi kotber maximalis
merteke 100.000,- Ft. Amennyiben a fizetendo kotber osszege meghaladja a kesedelmi
kotber maximum.W, az Ajanlatkero a nyertes ajanlattev6vel szembeni kilrteritesi
k6telezettseg nelkOl- a szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja.
b) Meghiusulasi k··tber.
Amennyiben a szerz6des teljesitese 01 an okb61, m I?ert az Ajanlattev6 felel6s,
meghiusul, az adott megrendell!sre vonatkoz6 netta szaJlitasi dfj 15 % a merteku
meghiusulasi kotbert kot ki az Ajanlatkero.
c) Hibas teljesftesi kotber (szerz6des hibas teljesitesevel kapcsolatos jotallasi es
szavatosseigi igenyek biztosfteka):
Jelen kozbeszerzesi elj.Jras eredmenyekent megkotesre keri.ilo szerzodesben foglalt
k6telezettsegek hi bas, nem szerzade~eru teljesites ~seten a nyertes ajimlatteva, mint
Szeillita az adott megrendelesre vonatkoz~netta szalHtasi dij 5 %- ana megfelel6
6sszegu kotbert koteles az Ajanlatkeranek, mint Megrendel6nek fizetni. Ajanlatker6,
mint egrendel6 hibas teljesitesl kotber ervenyesftesere jogosult mindaJidig, mig a
nyertes ajanlattev6, mint Szallfto a szerzodesszeru teljesitesre vo~atkoza
kotelezettsegenek eleget nem tesz.
Ajilnlatkero, mint Meg~endel0 a hibas teljesitesbol ereda kotberr61 kulon szamlat allft ki.
Ajanlatkera jogosult ervemyesfteni kesedelmi, meghiusulasi es hibas teljesitesi kotberek
osszeget meglialad6 karat is.
A szerz6dest biztosito mellekkotelezettse@kre vonat~ozo egy~~b eloirasokat a
dokumentaci6 tartalmazza. F

2. Fa finanszirozasi es fizetesi feltetelek (az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei,
iIIetaleg a vonatkozo jogszabalyokra hivatkozas):

Jelen eljarast megindft6 felhivassal (a tovabbiakban: AF) indulo kozbeszerzes nem
Europai Uni6bol szarmazo fornisbol tamogatott.
Fizetesre vonatkozo f6bb jogszabalyi feltetelek:
- Kbt.
- 2013. evi V. torveny a Polgari Torvenykonyvr61,
•Art. (2003. evi XCII. tv. 36/A. §).
Konkret fizetesi feltetelek:
a) Az igazolt teljesftest kbvetoen benyujtott szamlak atutalassal kerUinek kiegyenlftesre
a Kbt. 135. § (1) es (5) bekezdesenek, es a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdeseinek
megfeleloen a szamla kezhezvetelet koveto 30 napon belDl.



b) Ajanlatker6 reszszamla benyujtasara a dokumentad6 reszet kepez6 szerz6des
tervezet szerint biztosit lehetoseget (reszszamlak szama: a szerzodes idotartama alatt
havi rendszeresseggel; reszszamlak benyujtasanak idopontja: targyh6napot k6veto
honap legkesobb 15, napjaig; reszszamlak 6sszege: a megajanlott egysegarak
alapulvetelevel kiszamitott, az adott havi igazolt teljesitesnek megfelel6 6sszeg).
c) Ajanlatkero eloleget nem fizet.
d) A kifizett~s, az ajanlattetel es az elszamolas penzneme a magyar forint.
A reszletes fizetesi felteteleket az ajanlatteteli dokumentaci6 mellekletet kepezo
szerz6des tervezet tartalmazza.

3. A nyertes(ek) altaI h~trehozand6 gazdasagi tarsasag, iIIetve jogi szemely:
Ajanlatkero a Kbt. 35, § (8) bekezdesere figyelemmel nem teszi lehetave a szerzodes
teljesitese erdekeben gazdalkod6 szervezet lprojekttarsasag) letrehozasat.
A k6zos ajanlattevok k6telesek maguk k6zlil egy, a k6zbeszerzesi eljarasban a k6z6s
ajanlattevok neveben eljarni jogosult kepviselot megjel61nL
A k6z6s ajanlattevok csoportjimak kepviseleteben tett mi~e~ nyilatkozatnak
egyertelmuen tartalmaznia ke a k6z6s ajei lattevok megjel6leset. ~'
A kiegeszito tajekoztatas megadasa [56. §), a hianypotlas [71. §), a felvitagositas [71. §)
es indokolas [72. §] kerese ese eben az ajanlatkero a k6z6s aja lattevoknek szolo
ertesiteset, tajekoztatasat, illetve felhivasat a fentiek szerinti kepviselonek kUldi meg.
A k6z6s ajanlattevok a szerzodes teljesiteseert az ajanlatkero fele egyetemlegesen
felelnek.

4. Kizar6 okok es megk6vetelt igazolasi mod:

a) Kizaro okok: Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, alvallalkozo, es n m vehet reszt
alk~lmassag igazolasaban olvan gazdasagi szerepl6, akivel szemben a Kbt, 62. § (1)

beRezdes g- k) es m) pontjaiban meghatarozott 'lara oko\<>.barruelylke fennalL

b) Megk6vetelt igaolasi mod: Az ajimlattElYonek ajanlataban egyszeru nyilatkozatot
kell benvujtania arrol, h~gV nem tartozik a fent elairt kizaro okok hatalva ala,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) po~t kb) pontjat a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8, § i) pont ib} alpontja es a 10, § g) pont gb) alpontjaban foglaltak szerint
kell igazolnia. Az egyseges europai k6zbeszerzesi dokumentum nem alkalmazando,
azonban az ajanlatkero k6teles elfogadni, ha az ajanlattevo a 321/2015. (X. 30,)
Korm. rendelet 7. § szerinti- korabbi k6zbeszerzesi eljarasban felhasznalt- egyseges
europai k6zbeszerzesi dokumentumot nyujt be, felteve, hogV az abban foglalt
informaciok megfelelnek a valosagnak, es tartalmazzak az ajanlatkero altai a kizaro
okok igazolasa tekinteteben megk6vetelt informad6kat. Az egyseges europai
k6zbeszerzesi dokumentumban foglalt informaciok val6sagtartalmaert az
ajanlattevQ fele!.

Az alvallalkoz6 es adott esetben az alkalmassag igazolasaban resztvevo mas
szervezet vonatkozasaban az ajanlattevo nyilatkozatot nylijt be arr61, hogy az



erintett gazdasagi szerepl6k vonatkozasaban nem allnak fenn az eljarasban el6irt
kizar6 okok.

Ajanlatkero felhivja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §- aira.

5. Gazdasagi es penzugyi alkalmassag:

a) Az alkalmassag megltelesehez szukseges adatok es a megkiivetelt igazolasi mod:
• Az ajanlattevonek az alabbiak szerint kell igazolnia alkalmassagat:

Ajanlatkero alkalmassagi kovetelmenyt nem ir e16.

b) Az alkalmassag minimumkiivetelmenye{i):
• Az eljanisban nem lehet ajanlattev6:

Ajanlatkero alkalmassagi k6vetelmenyt nem ir elo.

6.

a) Az alkalmassag megiteh!sehez szukseges adatok es a megkiivetelt Igazolasi mod:
• Ifz ajanlattevonek az alabbiak szerlnt keiligazoinia alkalmassagat:

Ajanlatkero alkalmassagi kovetelmenyt nem ir elo.

b) Az al~almassag minimumkovetelmenye(l):

• Az eljarasban nem lehet ajanlattev6:

IV. EUARAs

1. Eljaras tfpusa (indokolasa): Kbt. Harmadik Resz 115. §- a szerinti kozbeszerzesi eljaras
(nyilt eljaras nemzeti eljarasrendhen irimyad6 szahalyainak a Kbt. 115. §- ban foglalt
elteresekkel torteno alkalmazasavalJ.

2. Biralati szempontok: Legalacsonyabb ar (Kbt. 76. § (2) bekezdes a) pontja), figyelemmel
arra, hogy az ajimlatkero igenyeinek az AO- ban konkretan meghatarozott minosegi es
muszaki kovetelmenyeknek megfelelo szolgaltatas felel meg. es a gazdasagilag
legelony6sebb ajimlat kivalasztasat jelen esetben tovabbi minosegi jellemzok nem, csak
a legalacsonyabh ar ertekelese szolgalja.

3. A dokumentaci6 beszerzesenek feltetelei: Ajanlatkero dokumentaci6t keszit, azt jelen
AF 1.3. pontjahan foglaltak szerint hocsatja az ajanlattevdk rendelkezesere.



4. Ajanlatteteli hatarido: 2016. augusztus 8. napja, id6pont: 10.00 ora.

S. Azok a nyelv{ek), amely(ek)en az ajanlatok benyujthat6k: Magyar. Magyar nyelven kivU!
mas nyelven nem nyujthat6 be az ajanlat.

6. Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama: Ajanlatteteli hatarid6 lejartat61 szamitott 30
nap.

7. Az ajanlatok felbontasanak feltetelei:

a} Id6pontja: 2016. augusztus 8. napja, id6pont: 10.00 ora.

b) Helyszine: Azonos az AF 1.2. pontjaban foglaltak a!.

c) Az ajanlatok f~lbontasan jeJenletre jogosult szemelyek: A Kbt.
szerinf szemelyek.

v. KIEGESZiTO !J!IFORMliCIOK

1. Az eljarast lezar6 dontesrol val6 ertesrtes (irasbeli osszegezes megkilldesenek)
idopontj~: AjanJati k6t6ttseg id6tartaman bellil.

2. Szerz6deskotes tervezett ,id6pontja: Az irasbeli 6sszegezes (Kbt. 79. § (2) beRezdes)
atadasat, iIIet e\megki.ildeset kovet6 naptel szamitott 6. napon, de legkes6bb az (,asbeli
6sszegezes atadasat, ilIetve meglWldeset kovet6 30 napon belli!.

a)

3. Egyeb informaci6k:

""
b} Az AF- ban es/vagy az 0- ban (es annak mellekleteiben) esetlegesen szerepl6, a

kozbeszerzes targyanak egyertelmu es kozerthetei meghatarozasa miatt szuksegesse
vale meghatarozott gyartmanyu, eredetu, tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre,
szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre vale hivatkozas, iIIetve megnevezes csak a
beszerzesi targy(ak) jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben tortent, es
ajanlatkero azokat, vagy azokkal egyenerteku teljesftest fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan a
meghatarozott gyartmanyu vagy eredetu dologra, iIIetve konkret eljarasra, amely
egy adott gazdasagi szereplo termekeit vagy az altala nyujtott szolgaltatasokat
jellemzi, vagy vedjegyre, szabadalomra, tevekenysegre, szemelyre, tipusra vagy
adott szarmaz;3sra vagy gyartasi folyamatra val6 hivatkozas eseten a hivatkozas
mellett a "vagy azzal egyenertek(i" kifejezest is erteni kell.
Az egyenerteka megoldas eseten az egyenertekaseg bizonyilasa Ajanlalleva
feladata. Az egyenertekuseget ajanlattevonek biirmely megfelel6 eszkozzel igazolnia



kell. Barmely megfelel6 eszkoz lehet ki.i1onosen a gyart6t61 szarmaz6 mCiszaki
dokumentaci6 vagy valamely fOggetlen, szakmailag elismert akkreditalt
tanusito/ellenorza szervezett61 szarmazo muszaki dokumentacio.
Az adott ajanlati elemekkel kapcsolatban felmeri.i1t ktHseget az igazolassal az
ajanlattevanek teljes koruen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyertelmu es
ellenorizheto bizonyftekkal kell szolgalnia, amely az itllftasait alatamasztja.

c) Ajanlatkero konzultaci6t nem tart.

d) Az ajanlatban meg kell jelolni (nemlegesseg eseten is nyilatkozatot kell tenni):
• a kozbeszerzesnek azt a reszet (reszeit), amelynek teljesitesehez az ajanlattevo
alvallalkozot kivan igenybe venni,

• az ezen reszek tekinteteben igenybe venni kivant es az ajanlat benyujtasakor
mar ismert alvallalkozokat.

Ajanlatkero felhfvja az ajanlattevok figyelmet a Kbt. 138. §- aban foglaitakra.

e} Ajanlattevaknek a nyilatkoz iuk a valtozasbejegyzesr61 (nemlegesseg eseten is).
Folyamatban leva valtozasbejegyzesi eljaras eseteben az ajanJatteva az ajitnlathoz
koteles csatolni a cegbirosaghoz enyujtott valtozasbejegyzesi kerelmet es az
annak erkezeser61 a cegbirosag altai megkOldott igazolast.

f) Ajanlattevonek be kell nyujtania az cdMla.tot cegszeruen alafrok alairasi
cimpeldanyanak, vagy liiinis---mintajanaJ{ eredeti, vagy egyszeru masolati
peldanyJt (egyeni vallalkoz6 eseten alafras bejelent6 is eleg?eges). Ha a
cegjegyzesre jogosult es az ajaniatot alairo szemelye kulonbozo, akk6r csatolando a
kotelezettsegvalJalasra feljogosfta, a meghatalmazott alcHrasih is tart~lmaza,
cegszerCien alafrt meghatalmazas es a meghatalmazast cegszeruen alafrak alairasi
dmpeldanyanak egysz,eru masolata.

g} Ajanlartev6nek az ajanlataban kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) es (4)
bekezdeseben foglaltak szerint (a Kbt. 66. § (2) bekezdese eseten eredeti alafrt
formaban).
Ajanlattevc5knek az AD eszet ke~ez6 minta szerint. felolvasalapot is be kell nyujtani
a Kbt. 66. § (S) bekezdeseben fogiaitaknak megfeieioen.

h} Az ajanlati arat (szallitasi dijat) netta Ft + torvenyes AFA bontasban kell megadni.

Az ajanlati arra vonatkozo tovabbi reszleteket a dokument.ki6 tartalmazza.

Az ajanlati ar (szallitasi dij) tartalmazza a szOkseges eszkozok, berendezesek
helyszinre szallitasig felmeri.i16 valamennyi koltseget is; pI. yam, ilIetek, forgalomba
hozatall, szalHtasi ktiltseg, stb.



Becsult ertek es rendelkezesre 03116anyagi fedezet: ne. 461.955,- Ft.

i) Formai kovetelmenyek:
Az ajanlatot 1 peldanyban (1 eredeti) kel1 beadni, az eredeti ajanlaton meg kell
jel6lni, hogy az az eredeti. A tovabbi formai elairasokat az AD tartalmazza.
Ajanlattev6nek csatolnia keli a TEUES ajanlatat (amennyiben Ajanlatkera arazatlan
teteles k6ltsegvetf~st bocsatott az ajanlattev6k rendelkezesere, ugy nem kizarolag a
bearazott teteles kcltsegvetest) CD/DVD- n 1 peldanyban, melyen jelsz6 nelkUl
megnyithat6an kizar61ag pdf formatumban kerUlhetnek rogzitesre az ajanlat
dokumentumai az eredeti papir alapu ajanlattal maradektalanul megegyezoen.
Ezzel osszefUggesben az ajanlattevanek a dokumentcki6ban foglaltak szerint
nyilatkoznia is kelll
Az ajanlatna az elejen tartalomjegyzeket ~ell tartalmaznia, mely alapjan az
ajanlatban szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak.
A papfr alapon benyujtott es az elektronikus peldanyok czotti esetleges
ellent ond~s eseten az Ajanlatkero a pap'ir alapon" benyujtott peldanyt tekinti
irimyadonak.

j) Az ajanlatok 6sszeallitasaval es benyujtasaval kapcsolatos valamennyi koltseg az
ajanlattev6ket terheli, annak megteriteset se milyen forma ban nem kovetel eti az
aj~q!atteva az ajanlatkerotol.

k) Ervenytelen az ajanlat~ha az em felel meg az ajanlatteteli felhfvasba es a
dokumentaci6ban, ilIetve ha az eljarasban kiegeszito tajekoztatast adott az
ajanlatkero, ugy a kiegeszita tajekoztatasban, valamint a jogszabalyokban
meghatarozott felteteleknek. .If

I)

m) Amennyiben az ajanlat uzleti titkot tartalmaz, ugy az ajanlattevonek a Kbt. 44. §- a
szerint szukseges eljarnia, illetve az indokolast benyujtania.
Amennyiben az ajanlatteva ajanlata nem tartalmaz uzleti titkot, ugy errol kUlan
nyilatkozni szukseges.

n) Iranyad6 ida: Az AF- ban es a dokumentacioban valamennyi 6raban megadott
hataridt5 magyarorszagi helyi ida szerint ertendt5.

0) Jelen AF- ban, valamint a dokumentaci6ban nem szabalyozott kerdesekben a
kozbeszerzesekrol sz616 2015. evi (XLIII. tarveny, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet az ininyad6ak.
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p) Az ajanlatot magyar nyelven kell benyujtani, az eljaras sorim mindennemO levelezes
es kapcsolattartas csak ezen a nyelven tortenik. A nem magyar nyelven benyujtott
dokumentumok eseteben magyar forditast kerfink csatolni - ajanlatkero elfogadja
az ajanlattevQ alta Ii felelos forditast is. A helytelen sajat fordftas k6vetkezmenyeit
ajanlattevonek kell viselnie.

q) A kozbeszerzE!si eljaras soran benyujtand6 dokumentumok a Kht. 47. § (2)
bekezdesenek rendelkezese alapjan- ha jogszabaly elteroen nem rendelkezik-
egyszeru masolatban is benyujthatoak.

r) Ajanlattev6 csak jogszeruen forgalomba hozott eszkozokre tehet ajanlatot es a
nyertes ajanlattev6 kizaralag jogszeruen forgalomba hozott eszkozoket szallithat Ie
a megkotesre kerul6 szerzodes teljesitesekent. Ajanlattevonek a jogszeruen
forgalomba hozott eszkozokr61 az ezt igazol6 dokumentumokat az ajanlata
reszekent csatolnia kell (Iegalabb a gyart6i megfelel6segi nyilatkozatot) .

•1

II Kozos ajanlattetel eseten csatolni kell a kozes ajanlattev6k altai cegsz·eruen alairt
k6z6s Ajanlattev6i megallapodast (konzorciumi megallapodas), amely tartalmazza
az alaobiakat:

ajanlattev6k azan bankszamlaszamait, ahova az elismert teljesites l<ovet6en a
kifizetes megtartenhet;
- vala ennyi kozos ajanlattev6i tag nyilatkozatatrrr61, h9GY egyetemleges
felel6sseget vallalnak" a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkotend6
szerz6des szerz6desszer§teljesftesehez szQkseges munkak-megvaI6sitasaert;
- az ajanlat benyujtasa ak napjan ervenyes es llatalyos, es hatalya, teljesitese,
alkalmazhatosaga, vagy vegrehajthatasaga nem fQgg feifUggeszt6 (hatillyba
leptetc5), iIIetve bonta feltetelt61.

u) Az ajanlatnak tartalmaznia kell a felhivasban kUlon ki nem emelt egyeb
nyilatkozatokat, igazolasokat es mas dokumentumokat, melyeket a Kbt. katelezDen
el6ir.

v) Szerz6des teljesitesere vonatkoz6 klil6nleges feltetelek: -.

w) Az Europai Uniob61 szarmaza fomisbal tamogatott k6zbeszerzes eseten az erintett
projektre (programra) vonatkoz6 adatok: -.



x} Ajanlatkero felhivja az ajanlattevok figyelmet arra, hogy az arazatlan teteles
koltsegvetest maradektalanul es mindennemu valtaztatast61 mentesen kell az
ajanlattev6knek reszenkent bearaznia es benyujtania. Az arazatlan teteles
koltsegvetesen alkalmazott barmilyen ajanlattev6i m6dositas, a bearazott teteles
koltsegvetesnek az arazatlan teteles ktiltsegveteshez kepesti barmilyen hianya,
iIIetve barmely tetel Oresen hagyasa (be nem arazasa) az ajanlat ervenytelenseget
vonja maga utan tisszhangban a Kbt. 71. §- aban faglaltakkal!

y) $zallitasi feltetelek: Nyertes ajanlattevo koteles a megrendelt arut a megrendeles
kezhezvetelet koveto 10 napan belOlleszallftani (munkanapokon 8- 14.00 oraig).

4. Az ajanlatteteli felhivas gazdasagi szerepl6k reszere val6 megkiildesenek napja: 2016.
julius 25.

Eger, 2016. jUlius 25.
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