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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272932-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Művészeti kellékek
2010/S 179-272932
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Iparművészeti Múzeum
Üllői út 33-37.
Kapcsolattartó: Semmelweis Beszerzési Kft., Üllői út 55.
Figyelmébe: dr. László Ildikó jogtanácsos
1091 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 12109611
E-mail: laszlo.ildiko@sbkft.hu
Fax +36 12109618
További információk a következő címen szerezhetők be:
Semmelweis Beszerzési Kft.
Üllői út 55.
Kapcsolattartó: Dr. László Ildikó jogtanácsos
Figyelmébe: Semmelweis Beszerzési Kft.
1091 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 205843336
E-mail: laszlo.ildiko@sbkft.hu
Fax +36 12109611
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Semmelweis Beszerzési Kft.
Üllői út 55.
Kapcsolattartó: dr. László Ildikó jogtanácsos
Figyelmébe: Semmelweis Beszerzési Kft.
1091 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 205843336
E-mail: laszlo.ildiko@sbkft.hu
Fax +36 12109611
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Semmelweis Beszerzési Kft.
Üllői út 55.
Kapcsolattartó: dr. László Ildikó jogtanácsos
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Figyelmébe: Semmelweis Beszerzési Kft.
1091 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 205843336
E-mail: laszlo.ildiko@sbkft.hu
Fax +36 12109611
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb központi költségvetési szerv
Szabadidő, kultúra és vallás
Egyéb Múzeum
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Az I. részteljesítés: Háromszintes kocka térinstalláció.
A II. részteljesítés: multimédiás tartalom beszerzése.
Az Iparművészeti Múzeum Média Pagoda projekt keretében.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
37820000, 32322000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
I. rész: 1 db háromszintes kocka térinstalláció (Média Pagoda): olyan könnyű fémszerkezetes rendszeresen
szétszedhető innovatív, kortárs térinstalláció, amelyben több szinten (földszint + 2 emelet) elhelyezhető a
pályázati feltételeknek megfelelő multimédiás eszközökkel a Múzeum gyűjteményét bemutató kiállítás és
legalább 6 éven keresztül képes fogadni a különböző korcsoportú látogatókat.
II. rész: multimédiás tartalom, multifunkciónális média design játékok és eszközök beszerzése:
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— 2 db valós idejű animációs szoftver,
— 2 db Robot-játék,
— 2 db digitális kép-összerakós játék,
— 1 db egyensúlyozással, testmozdulatokkal iirányítható képmegjelenítő játék,
— 1 db Pagoda website tervezése és programozása.
A multimédiás tartalom közvetítésével az Ajánlatkérő gyűjteményének bemutatása, ismertetése.
Áfa nélkül 110 000 000 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Háromszintes kocka térinstalláció (Média Pagoda) beszerzése.
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Háromszintes kocka térinstalláció (Média Pagoda): olyan könnyű fémszerkezetes rendszeresen szétszedhető
innovatív, kortárs térinstalláció, amelyben több szinten (földszint + 2 emelet) elhelyezhető a pályázati
feltételeknek megfelelő multimédiás eszközökkel a Múzeum gyűjteményét bemutató kiállítás és legalább 6 éven
keresztül képes fogadni a különböző korcsoportú látogatókat.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
37820000

3)

MENNYISÉG
1 db

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Multimédiás tartalom, multifunkciónális média design játékok és eszközök beszerzése
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Multimédiás tartalom, multifunkciónális média design játékok és eszközök beszerzése:
Valós idejű animációs szoftver, Robot- játék, digitális kép-összerakós játék, egyensúlyozással,
testmozdulatokkal irányítható képmegjelenítő játék, Pagoda website tervezése és programozása.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
32322000

3)

MENNYISÉG
— 2 db valós idejű animációs szoftver,
— 2 db Robot- játék,
— 2 db digitális kép-összerakós játék,
— 1 db egyensúlyozással, testmozdulatokkal irányítható képmegjelenítő játék,
— 1 db Pagoda website tervezése és programozása.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Jótállás, késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A munka ellenértékének finanszírozását ajánlatkérő pályázati forrásból, valamint saját forrásból (10 %)
biztosítja. Részszámla nem nyújtható be. Szállítói finanszírozás esetében a Közreműködő Szervezet az
Iparművészeti Múzeum által igazolt teljesítést követően a számla/számlák támogatástartalmának megfelelő
részét 30 napon (hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára a Kbt. 305. § (3) bekezdése
szerint. Az ellenérték megfizetésére az Art. 36/A. §-a irányadó.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-h) pontjai, 61. § (1) a)-d) pontjai és a 62. § (1) bekezdése szerint.
Jogi helyzet - a megkövetelt igazolási mód.
A Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa által a kizáró okok tekintetében kiadott útmutatóra.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményénél vezetett az ajánlattételi
határidőt megelőzően 60 napnál nem régebben kiállított eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy megelőző 12 hónapban volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbaállás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % felüli alvállalkozója, ha:
— nyilatkozata alapján az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állás volt.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az előző 2 évben (2008, 2009.) teljesített legjelentősebb szállítások ismertetése a Kbt. 67. § (1)
bekezdése a) pontja szerint olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek teljesülése megállapítható legyen. Az ismertetéshez a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti esetben csatolandó a referenciaigazolás is egyszerű másolatban.
M.2. Ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó
rendelkezésre álló a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését. A szakemberek bemutatásához
szükséges- az általuk aláírt szakmai önéletrajz csatolása-, képzettségük, végzettségük igazolása egyszerű
másolatban.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján más
szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, igazolnia kell az ajánlatban, hogy
az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolásra a Kbt. 65. §
(4) bekezdés az irányadó.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha az előző 2 évben (2008, 2009.) összesen nem rendelkezik:
— Az I. részteljesítés esetében: legalább 1 darab nettó: 30 000 000 HUF értékű könnyű fémszerkezetes,
bemutatóra alkalmas belső terek, installáció szállítása, megvalósítása tárgyú pozitív tartalmú referenciával,
— A II. részteljesítés esetében: legalább 1 darab nettó: 5 000 000 HUF értékű multimédiás, multifunkcionális
informatikai játék megvalósítása tárgyú pozitív tartalmú referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha nem rendelkezik:
I. rész esetében:
— legalább 1 fő felsőfokú műszaki, végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves gyakorlattal
rendelkezik, könnyűszerkezetes objektumok tervezésében és kivitelezésében,
— legalább 1 fő felsőfokú képzőművész vagy iparművész végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1
év, múzeumi tárlatok tervezésében, vagy szervezésében vagy kialakításában szerzett gyakorlattal.
II. rész esetében:
— legalább 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves program
tervezői vagy programozói szakmai gyakorlattal,
— legalább 1 fő felsőfokú képző- vagy iparművész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves média design
területen szerzett szakmai gyakorlattal.
Ajánlattevőnek/közös ajánlatot tevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a fenti műszaki-szakmai alkalmasság feltételeinek együttesen kell megfelelniük.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
I. rész: Háromszintes kocka térinstalláció. Súlyszám 100
1. Megvalósítás, beruházás ellenértéke (nettó HUF). Súlyszám 40
2. Üzemeltetés költsége. Súlyszám 10
2/1. alszempont - szétszedés/összeállítás költsége nettó HUF/alkalom. Súlyszám 5
2/2. alszempont - energiafelhasználás költsége (világítás, irányfények, fényfal, mesterséges szellőztetés/
klimatizálás költségei) nettó HUF/hó. Súlyszám 5
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3. Funkcionalitás (megadott minimál feltételeken túl hasznosítási, funkcionális lehetőségek, előny a több. Az
az ajánlat értékelhető magasabb pontszámmal, amely a másikhoz képest több, a beszerzés tárgyához, annak
céljához kapcsolódó funkciót képes biztosítani). Súlyszám 15
4. Esztétikai megvalósítás (kiviteli és látványtervek), (az az ajánlat értékelhető magasabb pontszámmal, amely
a látvány esztétikai megjelenítése mellett bemutatja annak kapcsolódási pontjait a tartalmi és funkcionális
elemekhez). Súlyszám 10
5. Határidő naptári napokban (munkaterület átadásától számítva). Súlyszám 10
6. Garancia idő (... hó). Súlyszám 10
7. Rendelkezésre állás hibaelhárítás (... óra). Súlyszám 5
II. rész: Multimédiás iparművészeti tartalom. Súlyszám 100
1. Megvalósítás, beruházás ellenértéke (nettó HUF). Súlyszám 40
2. Üzemeltetés költsége. Súlyszám 10
2/1. alszempont - áramfogyasztás nettó HUF/hó. Súlyszám 5
2/2. alszempont - az üzemeltetés egyéb költségei, support, verziókövetés, tervszerű megelőző karbantartás)
nettó HUF/év. Súlyszám 5
3. Funkcionalitás (az az ajánlat értékelhető magasabb pontszámmal, amely a másikhoz képest több, a
beszerzés tárgyához, annak céljához kapcsolódó funkciót képes biztosítani). Súlyszám 15
3/1. alszempont - megadott minimális feltételeken túl hasznosítási, funkcionális lehetőségek (előny a több).
Súlyszám 10
3/2. alszempont - kortárs eszközök felhasználásával iparművészeti korszakok megjelenítése (előny a múzeumi
adatbázis adottságok minél teljesebb használata). Súlyszám 5
4. Alkalmazott eszközök újszerűsége (az az ajánlat értékelhető magasabb pontszámmal, amely a felhasználó
számára is nyilvánvaló módon jeleníti meg az ajánlott megoldás innovatív jellegét). Súlyszám 5
5. Esztétikai megvalósítás (látványterv) (az az ajánlat értékelhető magasabb pontszámmal, amely a látvány
esztétikai megjelenítése mellett bemutatja annak kapcsolódási pontjait a tartalmi és funkcionális elemekhez).
Súlyszám 10
6. Megvalósítási határidő napokban oktatással (... naptári nap). Súlyszám 5
7. Garancia időtartama (... hó). Súlyszám 10
8. Rendelkezésre állás (... óra). Súlyszám 5
IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
SB_ KFT/178/2010.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 28.10.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 150 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára részajánlatonként 120 000 HUF + ÁFA. Az összeget
átutalással a Semmelweis Beszerzési Kft. 10300002-10403734-49020016 számú bankszámlájára kell befizetni.
Az átutalási megbízás közlemény rovatába írandó szöveg: "IMM Média Pagoda". A dokumentáció árának
átutalását követően, az átutalásról szóló banki igazolás eredeti példányának vagy hiteles másolatának
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bemutatása után - munkanapokon 8:30-12:00 óra között, az ajánlattétel utolsó napján 8:30-10:00 óráig
lehetséges - az ajánlati dokumentáció a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve az ajánlattételi határidőig
a Semmelweis Beszerzési Kft. honlapjáról Ajánlatkérő által, a dokumentáció megvásárlásakor megadott
jelszóval tölthető le.A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében átvehető személyesen
is az "A" melléklet II. pontjában meghatározott címen vagy a Kbt. 54. §.(4) bekezdésében meghatározottak
szerint.
IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
28.10.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.10.2010 - 10:00
Hely
Semmelweis Beszerzési Kft. MAGYARORSZÁG 1091 Budapest, Üllői út 55. hivatalos helysége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
KMOP-2009-3.1.1/A/B/C - Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés konstrukció C) komponense.
KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0009 regisztrációs számú pályázat.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § -a alapján biztosítja.
2.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja, helye: 26.11.2010 (10:00). Semmelweis Beszerzési Kft.
MAGYARORSZÁG 1091 Üllői út 55. I. em. 8.
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja, helye:. 16.12.2010 (10:00) IMM MAGYARORSZÁG 1091 Budapest
Üllői út 33-37.
4.) Az értékelés módja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-100.
Az I. részteljesítés 1; 2; 3.,5; 6. és 7. részszempontjai és alszempontjai esetében arányosítással, a 4.
részszempontja esetében sorbarendezéssel.
A II. részteljesítés 1; 2; 3; 6; 7. és 8. részszempontjai és alszempontjai esetében arányosítással, a 4. és 5.
részszempontjai esetében sorbarendezéssel.
Részletes leírás a dokumentációban található.
5.)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 szigorúbbak.
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6.) Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 70. § (1) bekezdés)
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésére tekintettel tett kifejezett
nyilatkozatát.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai szerinti nyilatkozatát.
9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 71. § (3) bekezdésére tekintettel tett nyilatkozatát.
10.) Amennyiben az eredményhirdetésen nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdését
alkalmazza.
11.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 88. § (1) i) pontja szerinti rendelkezések szükséges
érvényesítését.
12.) Ajánlattevőnek saját nyilatkozatait cégszerűen kell aláírnia és minden további (információt tartalmazó) oldalt
szignálnia kell.
13.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak (kivéve
a cégkivonatot/hatósági igazolást). Nyilatkozat alatt a cégszerűen aláírt, de nem közjegyző előtt tett nyilatkozat
értendő.
14.) Az ajánlatokat 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kell benyújtani a példányokon az "eredeti", illetve
"másolat" feltüntetésével.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (elektronikus cégkivonatról készült másolat is lehet),
amelyet ajánlatkérő a képviseletre jogosult személyek megállapítása és a számlavezető pénzügyi intézmények
ellenőrzése céljából is felhasznál. Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyben el nem bírált
módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolatát is az ajánlathoz
csatolni kell.
16.) Ajánlattevő kötelessége a szerelési munkákról a kiviteli tervet elkészíteni, és ezt be kell mutatnia a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak.
17.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát. Amennyiben
meghatalmazott jár el, úgy eredeti magánokiratban foglalt meghatalmazást is kérünk.
18.) Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciális megállapodást kell kötniük, mely megállapodást kötelesek
csatolni az ajánlathoz.
19.) A Kbt. 58. § (7) bekezdése szerint: A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározásához
szükségessé vált meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozás. Érvényes ajánlat azzal
egyenértékű megoldással is tehető.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2) bekezdés
alapján.
VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
10.9.2010
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