3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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 EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tárnok Ferenc Városfejlesztési Osztályvezető
Telefon: 06-93-500-771
E-mail: tarnok.ferenc@nagykanizsa.hu
Fax: 06-93/500-759
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 a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés kötése papír-irodaszer, valamint nyomtató kellékanyag
beszerzése tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, 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
Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
NUTS-kód HU223
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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 résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés kötése papír-irodaszer, valamint nyomtató kellékanyag
beszerzése tárgyában kettő db. részajánlattételi lehetőséggel, a dokumentációban
részletezettek szerint. A megadott mennyiségektől - 30%-os eltérés lehetséges.
Jelen felhívásban és a dokumentációban található gyártmány, típus megjelölések
csak az egyértelmű meghatározás érdekében történtek, minden esetben tételenként
azzal egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra kerülhet. Az
egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása –tételenként - az ajánlatban
Ajánlattevő feladata.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

22800000-8

További
30190000-7
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Szállítási szerződés kötése papír-irodaszer, valamint nyomtató kellékanyag
beszerzése tárgyában kettő db. részajánlattételi lehetőséggel, a dokumentációban
részletezettek szerint. A megadott mennyiségektől - 30%-os eltérés lehetséges.
1. rész: Nyomtató kellékanyag 1-41 tételben
2. rész: Papír-irodaszer 1-407 tételben
Részletesen a dokumentációban. Jelen felhívásban és a dokumentációban található
gyártmány, típus megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében
történtek, minden esetben tételenként azzal egyenértékű vagy jobb anyag,
berendezés megajánlásra kerülhet. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása
–tételenként - az ajánlatban Ajánlattevő feladata (Kbt. 58. § (7) bekezdés).
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:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a 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: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, meghiúsulási kötbér dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetés a Kbt. 305. § (1) bekezdés szerinti módon,
az ellenszolgáltatás részletekben történő megfizetésében megállapodva, Ajánlatkérő

által történő megrendelést követően, a teljesítéstől számított 30 napos fizetési
határidőben, átutalással, figyelemmel a 2003. évi XCII. Tv. 36/A §-ban foglaltakra.
Kifizetés pénzneme: HUF
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő ajánlattevőt és alvállalkozóját kizárja az eljárásból,
- ha a Kbt. 60. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok valamelyike fennáll.
- Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 4. § 3/D
pontja szerinti szervezetekre is
Ajánlatkérő ajánlattevőt és 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót és a Kbt. 4. § 3/D pont szerinti szervezetet kizárja az eljárásból
- ha a Kbt. 62. § (1) a.) b.) pontjaiban foglaltak bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint, cégszerűen aláírt és az ajánlatban
csatolt írásbeli nyilatkozattal. Ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 71. § (3)
bekezdését figyelembe véve köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni
alvállalkozóira vonatkozó kizáró okok fenn nem állásáról.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsának a
Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 111. számában (2009.09.23) a kizáró okokkal
kapcsolatban megjelent tájékoztatójára
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1
A Kbt. 66. § (1) a.) pont alapján Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden
tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak, külön-külön be kell csatolnia pénzforgalmi
számláit vezető valamennyi pénzintézet – az ajánlattételi határidő lejárát megelőző
20 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi információkkal:
- a pénzintézet mióta vezeti a bankszámláját,
- fizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tett-e,
- az utóbbi 3 évben volt-e sorban állása, ha igen, hány napig állt fenn,
- van-e bankszámlájával szemben bírósági végrehajtás folyamatban.
Nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetnél, mely
számlaszámon bonyolítja le pénzforgalmát, és valamennyi számlára vonatkozóan
fentiek szerinti tartalommal csatolnia kell a pénzforgalmi számlát kezelő pénzintézeti
nyilatkozatot.
A Kbt. 4. § 3/D pontja szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (3) (4)
bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1

Alkalmatlan az Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, ha
megállapítást nyer:
az összes számlavezető pénzintézetétől benyújtott banki nyilatkozat(ok) alapján
bármely nyilatkozatban a nyilatkozat kiállításának napját megelőző 3 évben fizetési
kötelezettségének nem tett eleget vagy 30 napot meghaladóan sorban állás fordult
elő vagy számlájával szemben bírósági végrehajtás van folyamatban.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagnak, és a Kbt.71. § (1) b.) pont
szerinti alvállalkozóknak a pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek
külön-külön, önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(i)nak a Kbt. 67. § (1) a.) pontja alapján az előző 3 év legjelentősebb,
befejezett vagy folyamatban lévő szállításainak ismertetése a dokumentáció
mellékletét képező adatlapon, továbbá a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint
kiállított, kifejezetten a dokumentáció mellékletét képező adatlapon megjelölt
szállításokra vonatkozó és az M/1. pontban foglalt alkalmassági feltételt igazoló
referencia-igazolások egyszerű másolati példányát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1:
Alkalmatlan az Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik 2009, 2008,
2007 évek intervallumában összesen, legalább 3 db. (vagy több), bruttó 20
MFt összértékű, önállóan vagy konzorciumban saját teljesítésként teljesített
papír-irodaszer -nyomtató kellékanyag szállítási referenciával.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
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 megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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 vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes 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: 2010/08/31 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emeleti
tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.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 hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. szeptember 7. 10:00 óra
Helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa,
Erszébet tér 7.) I. emeleti tárgyaló
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. szeptember 28. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton (e-mailben
érkező küldeményként) bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a következők szerint:
A dokumentáció munkanapokon 8,00 – 14,00 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján
10,00 óráig, e-mailben igényelhető.
A dokumentáció e-mailben érkező hiánytalan kérelem esetén haladéktalanul a
feladó címre kerül visszaküldésre.
Dokumentáció igénylése: A melléklet II. pont szerinti címen.
A dokumentáció átvételéről (Ajánlattevőhöz történő megérkezéséről)
visszaigazolást kérünk e-mailben. Visszaigazolás hiányában a dokumentációt
hiánytalanul Ajánlattevőhöz megérkezettnek és átvettnek tekintjük
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
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 szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az eljárás folyamán a kapcsolattartás módja: kizárólag írásban, elektronikus úton
(e-mailben).
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § alapján nyújtja. Ajánlatkérő
konzultációt nem tart. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás elektronikus úton, a
dokumentáció igénylésekor megadott e-mail címen nyújtja. A kiegészítő tájékoztatás
tudomásulvételéről minden esetben visszaigazolást kér Ajánlatkérő. Visszaigazolás
hiányában – amennyiben az ajánlatkérői e-mail rendszer elküldött elemei között

igazolható módon fellelhető –, Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást hiánytalanul
Ajánlattevőhöz megküldöttnek és tudomásul vettnek tekinti.
2. Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Az
eljárás nyertesének a visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köthet szerződést.
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
eljárás eredményétől függetlenül ajánlattevőt terheli.
4. Az ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani, megjelölve
az eredeti és a másolati példányokat. Az ajánlatot folyamatos lapszámozással kell
ellátni, és meg kell jelölni, hogy hány számozott lap található az ajánlatban. Az
ajánlat minden lapját a cégjegyzésre jogosult kézjegyével kell ellátni. Az ajánlat
lapjait úgy kell összefűzni, hogy abból roncsolás-mentesen lapot ne lehessen
kivenni. Az ajánlati példányokat egy darab, zárt, bontatlan csomagban kell
benyújtani. A csomagoláson szerepelni kell az alábbi feliratnak: „Papír-irodaszer
nyomtató kellékanyag beszerzés 2010. augusztus 31. 10,00 óra előtt felbontani tilos”
5. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2), 71. § (1) bekezdés a.) b.)
c.) pontjaira valamint 71. § (3) bekezdésre valamint szükség szerint 73. § -ra
vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
6. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag azok
az ajánlatok kerülnek felbontásra, amelyek határidőben ajánlattevő címzettjéhez
érkeztek, illetőleg ajánlatkérő címzettjénél találhatók. Az ajánlati küldemények
bármilyen késedelméért, elirányításáért, késedelmes postázásáért és egyéb itt nem
megjelölt okból történő késedelmes érkezésért ajánlatkérő semmiféle felelősséget
nem vállal. Ajánlat e-mailben nem nyújtható be.
7. Kapcsolattartás: Kizárólag írásban, e-mailben.
8. Hiánypótlás: Kbt. 83. §-a szerint biztosítja ajánlatkérő.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget (pl.: kiszállítást,
tonerek behelyezésének költségét is).
9. Tonerek leszállítása (átadás-átvétel): megrendeléstől számított 1 munkanapon
belül.
10. Használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utántöltött, utángyártott,
felújított más ezzel egyenértékűen előállított termék nem szerepelhet az ajánlatban.
Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Az
ajánlatban a megajánlott termékeket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés,
szám stb. konkrét elnevezéssel). Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az
ajánlat, amely akár részben- a terméklista bármely csekély hányadára, darabjára
vonatkozóan - , akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.
11. Egyenértékű termék megajánlása esetén a termék jellemzőit - amellyel
az egyenértékűség igazolható- Ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásnak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból Ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg
tudja állapítani az egyenértékűséget. Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen
az ajánlat, amely akár részben- a terméklista bármely csekély hányadára, darabjára
vonatkozóan - , akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.
12. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Minden igazolásnak, nyilatkozatnak magyar
nyelven kell elkészülnie. Idegen nyelvű okiratok magyar fordítását kell csatolni,
egyszerű másolatban. Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely

akár részben- a terméklista bármely csekély hányadára, darabjára vonatkozóan - ,
akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.
13. Érvénytelen az ajánlat ha az ajánlattevő a dokumentációban szereplő termékek
teljes körére nem tesz ajánlatot (részajánlatonként), illetve valamely termékből a kért
mennyiséget nem képes szállítani.
14. Az Ajánlattevőnek a dokumentációban csatolt terméklista szerinti
részletezésben kell megadnia az ajánlati ár összegét.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Ady u. 35/B
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: 06-30-568-6325
E-mail: frohlichklara@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Postai cím: Ady u. 35/B
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: 06-30-568-6325
E-mail: frohlichklara@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Erzsébet tér 7.
Város/Község: Nagykanizsa
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Városfejlesztési Osztály II. emelet 15.
Címzett: Filebics Tamás
Telefon: 06-93-500-771
E-mail: filebics.tamas@nagykanizsa.hu
Fax: 06-93-500-759
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás PAPÍR-IRODASZER BESZERZÉS 2010. 1-2 RÉSZRE
1) A rész meghatározása
Szállítási szerződés kötése papír-irodaszer, valamint nyomtató kellékanyag
beszerzése tárgyában kettő db. részajánlattételi lehetőséggel, a dokumentációban
részletezettek szerint. A megadott mennyiségektől - 30%-os (alsó irányban) eltérés
lehetséges.
1. rész: Nyomtató kellékanyag 1-41 tételben
2. rész: Papír-irodaszer 1-407 tételben
Részletesen a dokumentációban. Jelen felhívásban és a dokumentációban található
gyártmány, típus megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében
történtek, minden esetben tételenként azzal egyenértékű vagy jobb anyag,
berendezés megajánlásra kerülhet. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása
–tételenként - az ajánlatban Ajánlattevő feladata (Kbt. 58. § (7) bekezdés).
Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő adott részre
vonatkozó ajánlatában a terméklista teljes körére (valamennyi tételére) nem tesz
ajánlatot.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

22800000-8

További
30190000-7
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szállítási szerződés kötése papír-irodaszer, valamint nyomtató kellékanyag
beszerzése tárgyában kettő db. részajánlattételi lehetőséggel, a dokumentációban
részletezettek szerint. A megadott mennyiségektől - 30%-os (alsó irányban) eltérés
lehetséges.
1.rész: Nyomtató kellékanyag 1-41 tételben
2.rész: Papír-irodaszer 1-407 tételben
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
5.1. A felhívás ill. a dokumentáció, vagy az eljárás során keletkezett kiegészítések
tekintetében valamennyi információ, valamennyi részre vonatkozik, kivéve, ha
Ajánlatkérő ettől eltérően a konkrét rész számát – amelyre az információ vonatkozik
– külön megjelöli.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

