Ajánlati felhívás
1. Ajánlatkérő neve, székhelye:
„Harmónia” Integrált Szociális Intézmény
6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
2. Az eljárás fajtája:
Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás
3. A beszerzés tárgya, mennyisége
Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az alábbi témakörökben
• karbantartási anyag szükséglet beszerzés (árubeszerzés, becsült értéke:
nettó 13.000.000 Ft)
• takarmánybeszerzés (árubeszerzés, becsült értéke nettó 14.000.000 Ft)
• gépkocsi karbantartás (szolgáltatás megrendelés, becsült értéke nettó
10.000.000 Ft)
4. A teljesítés helye, határideje:
6211 Kaskantyú, III. ker. 1.,
A vállalt közbeszerzési eljárások eredményes befejezéséig (az eljárás eredményéről szóló
hirdetmény feladása),
5. Fizetési feltételek
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül
átutalással teljesíti.
6. Részajánlattételi lehetőség, többváltozatú ajánlat:
Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja.
Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet.
7. Az ajánlat benyújtásának helye, módja, határideje:
Helye: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
Módja: Az ajánlatot 1 db papír alapú példányban kell benyújtani.
Határideje: 2013. október 15. 10.00 óra
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, lehetnek jelen.
8. Ajánlatok értékelése:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
9. Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték lehetőségével nem él.
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
11. Pénzügyi alkalmasság:
Ajánlattevő alkalmas ha: az utolsó 1 lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye nem
negatív.
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12. Műszaki, szakmai alkalmasság:
Ajánlattevő alkalmas, ha szerepel a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben.
13. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

Igazolás módja: Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nem áll a fenti kizáró okok
hatálya alatt.
14.

Ajánlati kötöttség:
30 nap

15. Eredményhirdetés:
Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, valamennyi ajánlattevőt e-mailen és levélben
értesíti az eljárás eredményéről.
16. Egyéb:
- Az eljárás lefolytatása az Ajánlatkérő Beszerzési Szabályzata alapján történik.
- Ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben –
közölt üzleti titoknyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban az Ajánlattevő
nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek
információnak a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelésre kerül nem tilthatja
meg.
- Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlást biztosít az ajánlatevők részére.
- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig az ajánlattételi felhívást módosíthatja,
illetőleg visszavonhatja.
- Ajánlatkérő az eljárást indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.
- Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, Ajánlatkérő a
második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel megkötheti.
- A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az
ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.

Kiskunhalas, 2013. szeptember 30.

_________________
Igazgató
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Szerződés – tervezet
amely létrejött egyrészről a Harmónia” Integrált Szociális Intézmény (6211 Kaskantyú, III.
ker. 1.) képviselője: Petrikné Veres Sarolta igazgató, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről ___________________ hivatalos közbeszerzési tanácsadó, mint megbízott
(továbbiakban: Megbízott) együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízás tárgya:
Hivatalos közbeszerzési feladatok lebonyolítása az alábbi témakörben:
•
•
•

-

karbantartási anyag szükséglet beszerzés (árubeszerzés, becsült értéke:
nettó 13.000.000 Ft)
takarmánybeszerzés (árubeszerzés, becsült értéke nettó 14.000.000 Ft)
gépkocsi karbantartás (szolgáltatás megrendelés, becsült értéke nettó
10.000.000 Ft)

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a fenti pontban meghatározott közbeszerzési
eljárásban, mint közbeszerzési szakértő bonyolítsa le a megbízás tárgyát képező
közbeszerzéseket, nyújtson a Megbízónak szakmai tanácsot, és konzultációt, alapul
véve a Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakat, így különösen:
működjön közre a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, az
ajánlattételi
felhívás,
dokumentáció,
felvilágosítások,
hiánypótlások,
jegyzőkönyvek, hirdetmények szövegének elkészítésében,
koordinálja az elbírálás jogilag szabályozott eljárási menetét,
személyesen vegyen részt az ajánlatok felbontásánál, az eredmények kihirdetésénél,
kísérje figyelemmel a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést.

2. Egyéb szerződéses feltételek:
A Megbízó valamennyi információt, az általa meghatározott tartalmi elemeket, adatot,
dokumentumot, mellékletet, mely a feladat elvégzéséhez szükséges (műszaki
dokumentáció), a Megbízott részére szolgáltatja, azokat a kért formában és határidővel
átadja. Nem képezi Megbízott feladatát a közbeszerzési Bírálóbizottság részére,
valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció műszaki leírásának kialakításához
nyújtott műszaki szakértelem.
A Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen jogviszonyból eredően tudomására jutott
adatokat és információkat üzleti titokként kezeli, azokat illetéktelen személynek nem
szolgáltatja ki. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jelen szerződésben
vállalt feladatok teljesítése érdekében jogosult az ügyek ellátására harmadik személy
közreműködését igénybe venni, a Megbízott saját költségén. Ebben az esetben
Megbízott az általa igénybe vett harmadik személy tevékenységért, mint sajátjáért
tartozik felelősséggel.
A Megbízott, a közbeszerzési eljárás általa végzendő feladatait teljes mértékben
dokumentálja és a Megbízó rendelkezésére bocsátja, azonban a meghatalmazás tárgyát
képező közbeszerzési ügymenet teljes körű dokumentálása, adminisztrálása Megbízó
kötelezettsége.
Jelen szerződés módosítására, felmondására, megszüntetésére a szerződő felek
cégszerű, csak kizárólag önálló aláírási joggal rendelkező képviselői jogosultak
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Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízott és Megbízó álláspontja
között az adott közbeszerzési eljárásban eltérés mutatkozik, úgy a Megbízott köteles
felhívni Megbízó figyelmét az általa helyesnek tartott intézkedésre. Amennyiben
Megbízó álláspontját e figyelmeztetésre továbbra is fenntartja, úgy az ezzel
kapcsolatos jogi felelősség Megbízót terheli.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
3. Díjazás:
A Megbízottat jelen szerződés tartalmára megbízási díjként _________________ Ft +
ÁFA, azaz _________________ forint+ _________ ÁFA, összesen bruttó __________
Ft, azaz ___________ forint illeti meg a bonyolítói tevékenységéért.
Az eljárás során a hirdetmény(ek) feladásáért fizetendő díj a Megbízót terheli.
A Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat megillető díj kifizetését a szerződésszerű
teljesítést követő 15 napon belül teljesíti.
Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Megbízónak okozott kárt a jelen
szerződés alapján megillető megbízási díj összeg határáig téríti meg, azt meghaladóan
kártérítési felelősségét a felek – a szándékosan okozott kár kivételével – közös
megegyezésükkel kizárják.
A Megbízó kötelezi magát, hogy a meghatározott megbízási díjat átutalja a Megbízott
_________________ vezetett ____________________ számú bankszámlájára.
A teljesítés igazolására _______________ jogosult.
4. A szerződés hatálya, megszűnése:
Jelen szerződés mindkét fél által történő cégszerű aláírás napjától kezdődő hatállyal,
Megbízottnak a szerződés szerint járó munkadíj Megbízó általi teljesítéséig marad
hatályban.
Jelen szerződést bármelyik fél a másikhoz intézett 1 hónapos felmondási idejű, írásbeli
felmondással mondhatja fel, azonban az addig elvégzett tevékenység érdekében
felmerült költségeket Megbízó köteles megtéríteni.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban
esetleges vitás kérdéseiket elsősorban egymás közötti megbeszéléssel, békés úton
rendezik.
Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőthelybenhagyólag – aláírták.
_________________,___________

-----------------------------------------------------Megbízó
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-----------------------------------------Megbízott

Az ajánlatba benyújtandó iratok jegyzéke:
• felolvasólap
• az utolsó lezárt üzleti év beszámolója
• hivatalos tanácsadói névjegyzékben szereplés igazolása
• felelősségbiztosításról szóló nyilatkozat
• kizáró okokról szóló nyilatkozat
• nyilatkozat az ajánlatról
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1. sz. melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő címe

Ellenszolgáltatás összege

Dátum: ……………………….

………………………..
cégszerű aláírás
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nettó _________________ Ft

2. sz. melléklet

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint hivatalos közbeszerzési
tanácsadó
nyilatkozom,
hogy ……………………..
rendelkezem.

biztosítónál

………….

Dátum: ……………………….

………………………..
cégszerű aláírás
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számon

felelősségbiztosítással

3. sz. melléklet

Kizáró okokról szóló nyilatkozat
Alulírott …………………….., mint a(z) ……………………... (Ajánlattevő) nevében
kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbi
kizáró okok hatálya alá:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

Dátum: ……………………….

………………………..
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajánlatról
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása” vonatkozásában az általam
képviselt ………………………………………. (Ajánlattevő neve) ajánlatot kíván benyújtani.
Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás és szerződés –tervezet feltételeit teljes egészében elfogadom.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésem esetén a szerződést az
ajánlatkérővel megkötöm és az abban foglaltakat maradéktalanul teljesítem.

Az általam megajánlott ajánlati ár: nettó ………………….. Ft

Dátum: ……………………….

………………………..
cégszerű aláírás
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