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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150060-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Eger: Villamos energia
2016/S 085-150060

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Heves Megyei Vízmű Zrt.
AK03071
Hadnagy út 2.
Eger
3300
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon:  +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com 
Fax:  +36 14801180
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hmvizmurt.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzestanacsado.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzestanacsado.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Berecz Orsolya Kft.
Mester u. 37., fsz. 2.
Debrecen
4025
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon:  +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com 
Fax:  +36 14801180
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzestanacsado.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Berecz Orsolya Kft.
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Mester u. 37., fsz. 2.
Debrecen
4025
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon:  +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com 
Fax:  +36 14801180
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzestanacsado.hu

I.6) Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
2017. évre villamos energia szállítása.

II.1.2) Fő CPV-kód
09310000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
2017. évre villamos energia szállítása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU313
A teljesítés fő helyszíne:
Heves Megyei Vízmű Zrt. ellátási területéhez tartozó 122 település mintegy 698 fogyasztási helye, amelyek a
szerződésben kerülnek meghatározásra.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes ellátás alapú villamos energia beszerzése 2017. évre
26 GWh/év – 20 %.
Fogyasztási helyek száma 698, amely 122 településen található.

II.2.5) Értékelési szempontok

mailto:drbereczorsolya@gmail.com
http://kozbeszerzestanacsado.hu
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Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő fenntartja jogát szerződés lejáratától 31.12.2020-ig meghosszabbításra évente: 09.01-ig írásban
jogosult, amennyiben ajánlatkérő hosszabbítási jogát gyakorolja, a szerződés hosszabbításával az érintett
időszakra változatlanul érvényben marad a szerződés. Az ár előre rögzítetten kerül meghatározásra HUPX
Magyar Áramtőzsde nagykereskedelmi zsinórtermék és hivatalos devizaárfolyam alapján.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételre jelentkezők száma nem korlátozott, de az EHR rendszer nem enged abba a sorba szöveget
beírni, kizárólag számot. Emiatt került a 99 szám beírásra, vagyis kizárólag a hirdetmény feladhatósága
céljából.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
— nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,
— ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre
jelentkezőt (közös jelentkezőt), alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt,
akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolás:
— a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1–16.
§rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
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hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését,
— a kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók,
— a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni,
így az nem lehet korábbi a részvételi felhívás feladásának napjánál.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha – a cégszerűen aláírt nyilatkozata szerint – figyelemmel a Kbt. 3.
§ 23. pontjában foglaltakra, a részvételi felhívás feladástól (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5)
pontjában) visszaszámított 3 lezárt üzleti évéből legalább az egyik évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ a részvételre jelentkezőnek a Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése és a 19. § (1) bekezdés c) pontja és
a 19. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 3. § 23. pontjára a részvételi felhívás feladásától (a
felhívásfeladásának napját lásd a felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított előző 3 lezárt üzleti év – általános
forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt – nyilatkozata, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező(ke)t az igazolások
benyújtására.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése, valamint a Rendelet 19.
§, melyre tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a részvételre jelentkező a fenti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatáskérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról Rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk közös részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi-
gazdasági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy
a jelen felhívásban a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági,illetve
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: részvételi felhívás III.1.2) P.1/pontja.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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M.1/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától (a
felhívásfeladásának napját lásd a felhívás VI.5) pontjában) visszaszámított 3 évben összesen legalább 1
db, legalább 15 GWh villamos energia szállításáról szóló referenciával egyetlen felhasználó részére, amely
tartalmaz legalább 200 db ellátott fogyasztási helyre történő értékesítést és ezen fogyasztó részére legalább
nettó 150 000 000 HUF értékű villamos energia értékesítést 1 év alatt.
1 referencia a 2 követelményt egyszerre is teljesítheti, de lehetőség van a fenti alkalmassági követelmények
külön-külön referenciák általi igazolására is.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a részvételi felhívás feladásától (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5) pontjában)
visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb villamos energia szállításairól a Rendelet 22. § (1)–(2)
bekezdésében meghatározott módon és tartalommal. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő
felhívja részvételre jelentkező(ke)t az igazolások benyújtására. A referencianyilatkozatnak vagy igazolásnak
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel,
hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a
kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben részvételre jelentkező a referenciaként bemutatott teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os értékben vett részt.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó részvételre jelentkező a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciaként bemutatott szállítás értékének az alkalmasságot
igazolni kívánó szervezetre eső értékét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés
vizsgálata során.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7)–(9) bekezdése.
Ajánlatkérő a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint:
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,
— ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy a
részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy
a jelen felhívásban a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági,illetve
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: részvételi felhívás III.1.3) M.1/,
pontja.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak.
A különleges feltételek meghatározása:
— a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
— a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 4/2013.
(X. 16.) MEKH. rendelet.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, amelynek mértéke naponta a teljes éves mennyiség HUF-ban meghatározott ellenértéke
365-öd részének a 2-szerese, de legfeljebb a szerződés értékének 5 %-a.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérő által szerződésszerű igazolt teljesítését követően benyújtott
számla kézhezvételét követően, az ajánlatkérő teljesítése nem haladhatja meg a 2013. évi V. törvény 6:130. §
(1) bekezdése alapján megállapított 30 napot.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 135. §
(1) bekezdése szerint állítja ki. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének devizaneme:
HUF.
A számlák kiegyenlítése a kereskedő által kiállított és a hálózati díjat is tartalmazó integrált számla alapján
átutalással történik. Az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása havonta, a teljesítést követően 1
számlában történjen. A számla mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú, részletes kimutatást kell
készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és költségekről.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) számára
nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az igazolt teljesítését követően a benyújtott számla kézhezvételét követően fizet a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdése alapján, 30 napos fizetési határidővel. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza. A teljesítési igazolás kiállítása a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő előleget
nem fizet. A kifizetés devizaneme: HUF.
A számlák kiegyenlítése a kereskedő által kiállított és a hálózati díjat is tartalmazó integrált számla alapján
átutalással történik. Az elszámolási időszak fogyasztásának számlázása havonta 1 számlában történjen. A
számla mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási
pontokra vonatkozó felhasználásról és költségekről.
A számlák kiegyenlítésére a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § vonatkozik.
Késedelmi kötbér: mértéke naponta a teljes éves mennyiség HUF-ban meghatározott ellenértéke 365-öd
részének a kétszerese, de legfeljebb a szerződés értékének 5 %-a.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/05/2016
Helyi idő: 12:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 06/06/2016

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
A részvételi jelentkezések felbontása: 25.5.2016 12:00 óra. Hely: Dr. Berecz Orsolya Kft., 4025 Debrecen,
Mester u. 37., fsz. 2.
Részvételi Jelentkezések bontása: Kbt. 68. § (1), (3)–(6).
Ezen szövegmezőket ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett
karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében több – eredetileg a Részvételi Felhívásban szereplő – adatot
ajánlatkérő a részvételi dokumentáció 16–17. oldalán kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken
hivatkozással kerültek megjelölésre. Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetleges jogsértés
vonatkozásában a felelősségét kizárja.
Térítésmentesen teljesen közvetlenül elektronikusan bocsátjuk dokumentációt jelentkezők részére jelen felhívás
megjelenésének napjától. Dokumentáció elérése eljárásban való részvétel feltétele, jelentkezésenként min. 1
jelentkezőnek/alvállalkozónak le kell töltenie /kozbeszerzestanacsado.hu/ oldalról. Dokumentum elektronikus
elérése után a letöltő gazd. szereplő letöltés tényéről jelentkezési határidő előtt tájékoztassa ajánlatkérőt
drbereczorsolya@gmail.com  címen kitöltött regisztrációs lap beküldésével. Ennek megküldése és ajánlatkérő
általi max. 48 órán belüli visszaigazolása eljárásban való részvétel feltétele, dokumentum elektronikus
elérésének ajánlatkérő által elfogadott kizárólagos igazolási módja. Ha jelentkező ilyen visszaigazolást
jelentkezési határidőig nem küld és azt ajánlatkérő nem igazolta vissza, úgy jelentkezése érvénytelen.
Kbt. 71. § (1)–(11) alapján biztosítja hiánypótlást.
Jelentkezéshez csatolni kell: közös jelentkezésnek meg kell felelnie Kbt. 35. §-nak és közös jelentkezők
megállapodását egyetemleges felelősségvállalásról és meg kell adni közös jelentkezők munkamegosztását,
feladatokat részarányokat. dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat, jelentkező részvételi nyilatkozatát,
Kbt. 66. § (4), (5), (6) bek. szerinti nyilatkozatát:
— ki a mérlegkör felelőse és mikor kötötte meg mérlegköri szerződést,
— MEKH által kiadott villamos energia kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély számát,
keltét,
— Jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró részvételre jelentkező és alkalmasság igazolásában
résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát

mailto:drbereczorsolya@gmail.com
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vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy azzal jogi szabályozás folytán egyenértékű okiratnak
eredeti vagy másolati példányát.
Ha jelentkezést nem írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, adott személy(ek)nek jelentkezés aláírására
vonatkozó, meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott
meghatalmazását is szükséges csatolni. Meghatalmazást meghatalmazottnak is alá kell írni.
Kbt. 47. § (2) alapján papír alapú jelentkezési példányban szereplő iratok egyszerű másolatban is beadhatók.
Ajánlatkérő előírja olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő beadását, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál.
Ajánlatkérő nem magyar nyelvű irat jelentkező általi felelős fordítását elfogadja.
Jelentkezőnek nyilatkoznia kell: van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása cégbíróságnál. Ha van:
Rendelet 13. § alapján csatolja cégbírósági változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről cégbírósági
igazolást.
Jelentkező jelentkezés elkészítésének beadásának költségeit maga viseli, azt ajánlatkérő semmilyen formában
nem téríti meg.
Jelentkezőnek nyilatkoznia kell: közbeszerzési eljárás során tudomására jutott információkat kizárólag jelen
eljárás céljára használja és ajánlatkérő üzleti titkait megőrzi.
Kbt. 66. § (3) alapján jelentkezésben nem lehet ajánlatot tenni.
Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
Jelentkezők kérdéseiket csak írásban Kbt. 56. § alapján tehetik fel szerkeszthető Word formátumban
drbereczorsolya@gmail.com  mailre.
Jelentkezéseket Ajánlatkérő akkor tekinti határidőben beadottnak, ha annak kézhezvételére jelentkezési
határidőig sor kerül. Jelentkezések leadása munkanap 14:00–16:00 között, jelentkezési határidő napján 9:00–
12:00 között lehet 4025 Debrecen, Mester u. 37., fsz. 2. címen.
Ajánlatkérő fenntartja jogát arra, hogy ha tőzsdei árfolyamok számára kedvezőtlenek, ajánlattételi határidőt
hosszabbítsa.
Jelen felhívásra Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593
Internetcím:http://www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.

mailto:drbereczorsolya@gmail.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
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Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593
Internetcím:http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
25/04/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
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