
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: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Postai cím: Haller u. 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Telefon: +36-1-215-7240
E-mail: pethone@kardio.hu
Fax: +36-1-215-7240
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
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
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
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?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az Intézet 12 havi fertőtlenítőszer igényének beszerzése
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
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód HU101
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 az Intézet fertőtlenítőszer igényének ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További
tárgyak:

33100000-1
24400000-8

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
valamennyi részre x



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)
31 részben a következő termékek:
Rész száma – rész neve - Mennyiségi egység - Igényelt mennyiség
1 - Klórtartalmú fertőtlenítő tabletta - 300 tab./dob - 90 doboz
2 - Jódmentes,fenolmentes,>60%összalkohol ((propanol) tartalmú bőrfertőtlenítő -
250 ml/flakon - 790 flakon
3 - Bőrkímélő folyékony szappan, betegfürdető és kézmosószer visszazsírozó
hatással (kórházi felhasználásra gyártott) - 500 ml/flakon - 120 flakon
4 - Aldehid- és ammónium mentes, <=50% alkohol(etanol és propanol)tartalmú
gyorsfertőtlenítőfertőtlenítő kész munkaoldat - 500 ml/flakon - 1300 flakon
5 - Enzimes műszeráztató,tartalmazzon nem-ionos és kationonos felületaktív
anyagokat és glokolok és komplexképző anyagokat - 5 l/kanna - 14 kanna
6 - Aldehidmentes, ethanolt és propanolt tartalmazó gyorsfertőtlenítő - 1l/flakon - 55
flakon
7 - Octenisept tartalmú nyálkahártya- és bőrfertőtlenítő - 250ml /db - 30 db
8 - Peroxovegyületet tartalmazó sporocid hatású felületfertőtlenítő - 40 gr/csom -
5000 csomag
9 - Guanidin,guanidin derivátum és kvaterner ammónium vegyület tartalmú
felületfertőtlenítőszer (aldehid- és fenolmentes) - 6 l /kanna - 100 kanna
10 - Szappan- és alkálimentes, anionos és nonionos tenzid tartalmú kézmosó és
műtéti előmosakodószer - 500ml/db - 2300 db
11 - Acetaldehid és kvaterner ammónium vegyület tartalmú műszer- és
eszköztisztító (TEE ultrahangfejhez kompatibilis) - 3,78 l/kanna - 20 kanna
12 - Poralakú kombinált tisztító- és fertőtlenítőszer konyhai kézi mosogatáshoz és
felületfertőtlenítéshez - 15 kg/dob - 26 doboz
13 - Izopropilalkohol (45%) n-Propilalkohol (30%) Mecetronium etilsulfat (0,2%)
tartalmú, kézkímélő és elhúzódó hatású kézfertőtlenítő, bemosakodószer - 500ml/db
- 3900 db
14 - Alkohol és fenolderivatum tartalmú kézfertőtlenítő, bemosakodószer - 500ml/db
- 20 db
15 - Peroxovegyületet tartalmazó eszközfertőtlenítő spirométer összekötő
fertőtlenítéséhez - 1000 g/flakon - 1 flakon
16 - Izopropilalkohol (70%) és benzalkóniumklorid(0,2%) tartalmú bőrkímélő
kézfertőtlenítő, sebészi bemosakodószer - 500 ml/flakon - 880 flakon
17 - Propanol- és kationaktív tenzidet tartalmazó folyékony kézmosó- és
betegfürdető (ne tartalmazzon citromsavat és triklosant (defenilalkánt) - 500 ml/db
-2800 db
18 - Guanidin, guanidin derivátum és kvaterner ammónium vegyület tartalmú
felületfertőtlenítőszer (aldehid- és fenolmentes) - 5 l/kanna - 80 kanna
19 - Gyorsan felszívódó kézápoló krém fokozottan igénybe vett bőrhöz
foglalkozásszerű felhasználók részére - 500 ml/db - 350 db
20 - Gyapjú törlőkendő BODE X Wipe felületfertőtlenítő adagolórendszerhez - 90
kendő/tekercs - 300 tekercs
21 - Betadinos bemosakodó kefe – 3000 db



22 - Aldehid vegyületeket tartalmazó habzásmentes gép fertőtlenítő hőálló
műszerek és aneszteziológiai eszközök mosogatásához. - 10 l/kanna - 70 liter
23 - Anionos tenzid tartalmú enyhén lúgos kémhatású, a tisztítóhatást fokozó
adalékokkal dúsított, fékezett habzású gépi és kézi műszertisztító - 10 l/kanna - 40
liter (vagyis 4 kanna)
24 - Folyékony tisztítószer ágytálmosó géphez - 5 liter/flakon - 200 flakon
25 - Vízlágyító ágytálmosó géphez - 5 liter/flakon - 13 flakon
26 - Vízlágyító hatású klórtartalmú gépi mosogatószer konyhai nagymosogatóhoz
professzionális felhasználásra - 25 kg/kanna - 625 kg (vagyis 25 kanna)
27 - Folyékony lúgos gépi mosogatószer kórházi műszerek, eszközök gépi
tisztításához - 5 l/kanna - 65 liter (vagyis 13 kanna)
28 - Semleges kémhatású gépi öblítőszer konyhai nagymosogatóhoz - 20 kg/kanna
- 120 kg (vagyis 6 kanna)
29 - Rozsdamentes acélápoló konyhai nagymosogatóhoz - 750 ml/flakon - 1 flakon
30 - Vízkőoldó professzionális konyhai felhasználáshoz - 20 liter/kanna - 60 liter
(vagyis 3 kanna)
31 - Hidegzsíroldó professzionális konyhai felhasználáshoz - 2l/flakon - 4 flakon
A megrendelés a jelölt mennyiségektől –30 %-kal eltérhet.
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)
Késedelmes és hibás teljesítési kötbér, a szerződéstervezetben foglaltak szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Havonta kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki
ajánlatkérő, de ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési határidőre is tehet ajánlatot,
figyelemmel a Kbt. 305. §-ra.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény
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:
Az eljárásból kizárásra kerül:
- ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a
Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok
- alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában felsorolt kizáró okok
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–tól d) pontjáig felsorolt kizáró okok
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a
Kbt. 62. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok
Igazolási mód: A Kbt. 249. § (3) szerint. (Közbeszerzések Tanácsának módosított
tájékoztatója szerint - 2009. évi 111. szám, 2009. szeptember 23-i Közbeszerzési
Értesítő)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóját
a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal (ha a beszámolót
a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) egyszerű
másolatban. (Kbt. 66. § (1) b))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra azonos pénzügyi, gazdasági
alkalmassági igazolási feltételeket ír elő!
Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a
legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolja
alapján a mérleg szerinti eredménye negatív vagy a könyvvizsgálói záradékban
korlátozás szerepel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja
a) 2008. és 2009. naptári évekből egészségügyi intézménytől származó
legjelentősebb referenciáit a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, a Kbt. 67.§ (1)
a) pontban szerepeltetett adatok, valamint a termék megnevezése és darabszám
feltüntetésével, valamint ezekről a referenciákról a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti
felhasználói referencia levelet, vagy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (Kbt. 67. § (1) a))
b) minden megajánlott termékről 1 db mintapéldányt feltüntetve a termék pontos
típusát, kódszámát, és a szállítani kívánt valamennyi termékről valamennyi műszaki
adatot tartalmazó magyar nyelvű szakmai leírást, melyből megállapítható a termék
műszaki megfelelősége (Kbt. 67. § (1) d)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1) b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen
rendelkezzen
a) a 2008, 2009 évekből egészségügyi intézményektől származó szállítási
referenciával, ahol a termék szállítási darabszáma vagy értéke megajánlott
részenként a 2 évre összesen legalább eléri a pályázatban megadott darabszámot
vagy megajánlott értéket, a műszaki alkalmasság igazolási módjában szereplő
adatok feltüntetésével, valamint a szállításra vonatkozóan a Kbt. 68.§ (1) bekezdés
szerinti felhasználói referencia levéllel, vagy ajánlattevői nyilatkozattal, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
b) olyan termékkel, amely megfelel az előírt műszaki követelményeknek (mely
megegyezik a II.2.1. pontban foglaltakkal).
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
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (Ft) 7
Fizetési határidő (nap) 1
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)
GOKI-3/2010
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: 2010/05/25 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 75000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
75 000 Ft (az ár az áfát tartalmazza) készpénz befizetése ellenében a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096 Budapest,
Haller u. 29.) munkanapokon 1000-1300-ig, kivétel az ajánlattétel napja, amikor
1100-ig
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságán a befizetést igazoló számla bemutatásával átvehető, munkanapokon
9-14 óra között, kivéve az ajánlat beadásának napját, amikor is 9-11 óra között,
figyelemmel a Kbt. 54.§ (4) bekezdésére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/25 (év/hó/nap) Időpont:
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: 30
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/25 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : ajánlatkérő gazdasági igazgatóságának tárgyalója
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) szerint
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:
2010.06.22. 11:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.07.12. 11:00 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)
A dokumentáció saját részre történő megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
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:
1-10
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:
a. Az ajánlati ár részszempontnál: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmú
elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb tartalmi
elemhez viszonyítva a következő képlettel kerül meghatározásra: A = (Amin / Aa)
x 10 x súlyszám, ahol: A: a kapott pontszám, Amin: a legalacsonyabb érték, Aa: az
adott pályázó által megajánlott érték.
Az ajánlati ár nettó Ft összeg; tartalmazza a dokumentációban foglalt valamennyi
kapcsolódó szolgáltatást pl. szállítás
b. A fizetési határidő részszempontnál a pontkiosztás az alább megadottak szerint
történik. A pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal.
- a Kbt.-ben előírt 30 nap megajánlása: 1 pont
- a Kbt.-ben előírt 30 napon túl további 15 nap, tehát összesen 45 nap megajánlása:
3 pont
- a Kbt.-ben előírt 30 napon túl további 30 nap, tehát összesen 60 nap megajánlása:
5 pont
- a Kbt.-ben előírt 30 napon túl további 45 nap, tehát összesen 75 nap megajánlása:
7 pont
- a Kbt.-ben előírt 30 napon túl további 60 nap, tehát összesen 90 nap megajánlása:
10 pont
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:
V.7) Egyéb információk:
1.Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 83. § (2) és (5) szerint biztosít.
2.Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet csatolja az ajánlatot aláíró
személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.



3.Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 70. § (2) szerint.
4.Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló
nyilatkozatát.
5.Ajánlattevő csatolja a Kbt. 71. § (3) szerinti nyilatkozatát.
6.A finanszírozásra az ajánlatkérő rendelkezésére álló összeg nettó 17 millió Ft
7.Valamennyi igazolást elégséges egyszerű másolati példányban benyújtani.
8.Ajánlattevő csatolja a megajánlott termék(ek) magyar nyelvű leírását, melynek
tartalmaznia kell a megajánlott termék megnevezését és kódszámát melyből
megállapítható a terméknek a dokumentációban meghatározott szakmai
követelményeknek való megfelelősége
9.A könnyebb azonosíthatóság végett esetenként márkanév került megjelölésre.
Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt.
E vonatkozásban irányadó a Kbt. 58. § (7) bekezdésben foglalt rendelkezés.
Ajánlattevő a megadott terméknek megfelelő, azzal azonos hatóanyag-tartalmú és
hatóanyag-mennyiségű, összetételű termékre tehet ajánlatot.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/30 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:



Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
Fertőtlenítőszer beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További
tárgyak:

33100000-1
24400000-8

3) Mennyiség vagy érték
31 tételben, tételenként tehető ajánlat, a tételben szereplő teljes mennyiségre, a
II.2.1. pontban foglaltak szerint
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


