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Tisztelt Ajánlattev ık! 
 

Önök Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás „A Répcelaki Általános Iskola 600 
adagos fızıkonyhájának és éttermének üzemeltetése koncessziós szerzıdés keretében” 
tárgyában indított beszerzési eljárás dokumentációját tartják a kezükben.  

 
Ajánlatkérınek jelen dokumentációval az a célja, hogy segítséget nyújtson az 

egyértelmő, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget 
tevı ajánlat elkészítéséhez, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevık ajánlatai érvényesnek 
minısüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban foglalt követelményeknek 
eleget tevı ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevı részérıl. 
 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevıket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlatkérési 
dokumentációt és írásbeli ajánlatukat a felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt 
követelmények figyelembevételével készítsék el és nyújtsák be. A felhívásban és a 
dokumentációban foglalt feltételeknek meg nem felelı ajánlat érvénytelennek minısül. 

 
Ez úton felhívjuk Ajánlattev ık figyelmét, hogy az eljáráson való részvétel 

feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása, am elyre vonatkozó információkat az 
ajánlattételi felhívás 12. pontja tartalmazza. 

 
 
 

 
Répcelak, 2013. november 5.       
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Dr. Németh Kálmán 
elnöke 
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. A jelen beszerzési eljárás nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá, így a 
beszerzési eljárás szabályait jelen ajánlati felhívás és dokumentáció szabályozza. 

 
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás: 
 
1. Ajánlatkér ı neve és elérhet ısége:   

Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás 
9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. 
Képviseli: Dr. Németh Kálmán elnök 
 

2. Az eljárás címe: 
A Répcelaki Általános Iskola 600 adagos fızıkonyhájának és éttermének 
üzemeltetése koncessziós szerzıdés keretében 
 

3. A szerzıdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: 
Koncessziós szerzıdés 
Gyermek- és felnıtt étkeztetés, fızıkonyha és étterem üzemeltetésével  
 
Ajánlatkérı a 6. pontban meghatározott fızıkonyhát és éttermet a 7. pontban jelzett 
idıszakra koncessziós szerzıdés keretében nyertes Ajánlattevı használatába adja. 
 
A szerzıdés idıszaka alatt nyertes Ajánlattevı feladata Ajánlatkérı ellátási 
kötelezettsége alá tartozó gyermek és felnıtt étkeztetés ellátása. 
 
A koncessziós szerzıdés keretében Ajánlattevı jogosult a fızıkonyha és az 
étterem vendéglátó célú egyéb használatára, azzal a megkötéssel, hogy az nem 
zavarhatja a kötelezıen vállalt étkeztetés és az iskola alapfeladat-ellátását. 
 
Ajánlatkérı a koncessziós szerzıdés idıszaka alatt nem kér bérleti díjat 
Ajánlattevıtıl. 
 
A bérleti idıszak alatt az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb költségek (főtés, villany, 
víz, gáz, telefon, stb.) Ajánlattevıt terhelik. 
 
Ajánlatkérı kötelezı jelleggel elıírja nyertes Ajánlattevı részére a konyhán dolgozó 
alábbi dolgozók munkakörének és munkaidejének megfelelı továbbfoglalkoztatását 
a koncessziós szerzıdés idıszaka alatt: 

- 1 fı szakács; 
- 1 fı élelmezésvezetı 
- 2 fı konyhalány 

 
A koncessziós szerzıdéssel kapcsolatos valamennyi részletes követelményt az 
ajánlati dokumentáció II. része tartalmazza. 
 

4. Az eljárás azonosítója: 
HKT-40/2013. 
 

5. 
 

Az eljárás típusa: 
Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás 
 

6. A teljesítés helye: 
Répcelaki Általános Iskola székhelye: 
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9653 Répcelak, József Attila u. 32. 
 

7. A teljesítés határideje: 
2014.01.01-tıl 2015.12.31-ig 
 

8. 
 

Finanszírozási feltételek: 
- Ajánlattevı feladata mindennemő térítési díj beszedése, valamint a 

kedvezményesség és ingyenesség megállapításának dokumentálása az 
étkezést igénybevevıktıl. 

- A ténylegesen magvalósult étkezésekrıl Ajánlattevı havonta kimutatást 
készít a gyermek-, szociális- és felnıtt étkeztetésrıl a mellékletként kiküldött 
táblázat alapján, amelyet minden hónap 5. napjáig átad Ajánlatkérı részére. 
Ajánlatkérı hivatkozott kimutatásban foglaltak alapján egy összegben, 15 
napos fizetési határidıvel utalja át a gyermekétkeztetés tekintetében az 
ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására nyújtott 
központi támogatást (továbbiakban: normatíva) és a normatíván felül 
igényelt összeget.    
Gyermekétkeztetés tekintetében ki kell mutatni 2015. január 31-ig és 2016. 
január 31-ig a normatíva és az élelmezési alapanyagnorma felhasználását.  

- Az ajánlattétel, a szerzıdés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: 
HUF, az nem köthetı semmilyen más külföldi fizetıeszköz árfolyamához. 

- Ajánlatkérı jelen eljárásban megajánlott szolgáltatási díja fix árnak minısül, 
az kizárólagosan csak az ajánlati dokumentáció II. részében leírtak esetén 
módosítható. 

 
9. 
 

Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 
- Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett teljesítés nettó 

szolgáltatási díjának 10 %-a óránként, de legfeljebb a késedelemmel érintett 
teljesítés nettó szolgáltatási díjának 50 %-a. 

- Hibás teljesítésért járó kötbér, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett 
teljesítés nettó szolgáltatási értékének 10%-a. 

 
Késedelmes teljesítésnek minısül, amennyiben nyertes Ajánlattevı a számára elıírt 
határidıhöz képest az elıírt szolgáltatással legalább 1 órás késedelembe esik. 
 
Hibás teljesítésnek minısül, amennyiben a nyertes Ajánlattevı nem megfelelı 
mennyiségben (adagszámban), vagy  a jogszabályban, dokumentációban szereplı, 
a szerzıdésben vállalt kötelezettségének nem megfelelı minıségben szolgáltat. 
 

10. A beszerzés mennyisége: 
 

a) Gyermek-étkeztetés: 
- étkezési napok száma hetente: 5 nap 
- étkezési napok száma évente (figyelemmel a tanítási szünetekre): 185 

nap 
- tízórai + ebéd + uzsonna: 40 fı 
- tízórai + ebéd: 41 fı 
- ebéd + uzsonna: 9 fı 
- ebéd: 94 fı 
 

b) Felnıtt-étkeztetés: 
- étkezési napok száma hetente: 5 nap 
- étkezési napok száma: 200 nap 
- szociális gondozottak: 30 fı 
- idegenek: 18 fı 
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A megadott mennyiségek a 2013. szeptemberi hónap adatai, amelyek 
kizárólagosan irányadónak minısülnek. 
 
A beszerzés részletes követelményeit az ajánlati dokumentáció mőszaki leírás (II. 
rész) része tartalmazza. 
 

11. Ajánlattételi dokumentáció: 
Ajánlatkérı az ajánlati felhívás mellé ajánlattételi dokumentációt készít. 
 

12. A dokumentáció beszerzésének feltételei: 
A dokumentáció beszerzésének határideje megegyezik az ajánlattételi határidıvel. 
 
A dokumentáció kiváltásának díja: bruttó 27.500 Ft.  
 
A fizetés feltételei és módja: 
A dokumentáció árát Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet 67100169-40100362 számú számlájára 
kell befizetni. (Jogcím: HKT-40/2013. eljárás dokumentációjának vételára). 
 
A dokumentáció kiváltása az eljáráson való részvétel feltétele. 
 
A dokumentáció elektronikusan megkérhetı a dokumentáció ellenértékének 
kiegyenlítését követıen Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadótól 
(lásd a felhívás A/II. mellékletében szereplı adatokat). 
 
A dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció 
ellenértékének megfizetésérıl szóló igazolást, Ajánlattevı székhelyére, valamint 
elektronikus elérhetıségére vonatkozó adatokat. 
 
A dokumentáció Ajánlatkérı által történı megküldése az eljáráson való részvétel 
feltétele. A dokumentáció másra nem átruházható. 
 

13. Kiegészít ı tájékoztatás kérése és annak megválaszolása 
Amennyiben Ajánlattevı úgy ítéli meg, hogy a sikeres ajánlattétel érdekében 
további információkra van szüksége az ajánlati felhívásban illetve dokumentációban 
foglaltakon túl, azokat kiegészítı tájékoztatás kérése címen teheti fel Ajánlatkérı 
részére, az alábbiak szerint. 
 
A kiegészítı tájékoztatás kérésének határideje: 2013.11.13. 
 
A kiegészítı tájékoztatást iránti kérést az alábbi módon lehet benyújtani: 
Faxon a (82) 222-067 számra; 
Emaiben az info@mkeb-zrt.hu címre; 
Címzett: Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 
Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
A kiegészítı tájékoztatás kérésére vonatkozóan megküldött anyagra Ajánlattevınek 
szerepeltetnie kell: 
- Ajánlattevı nevét és címét; 
- A beszerzési eljárás címét, az alábbiak szerint: „A Répcelaki Általános Iskola 

600 adagos fızıkonyhájának és éttermének üzemeltetése koncessziós 
szerzıdés keretében” 

- Az alábbi szöveget: „Kiegészítı tájékoztatás kérése” 
 



A Répcelaki Általános Iskola 600 adagos f ızıkonyhájának és éttermének üzemeltetése 
koncessziós szerz ıdés keretében  

              oldal 6 

 

Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást legkésıbb 2013.11.18-áig elektronikus úton 
küldi meg valamennyi Ajánlattevınek. 
 

14. Az ajánlattételi felhívás megküldésének id ıpontja:  
2013.11.05. 
 

15. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2013.11.20. (szerda) 14.00 óra 
 

16. Az ajánlat benyújtásának helye és címe: 
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 
Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
7400 Kaposvár, Ezredév u. 2. földszint 1. 
 

17. Az ajánlattétel nyelve:    
Magyar 
 

18. 
 

Az alkalmassági feltételek, valamint azok igazolása : 
 
Jogi alkalmasság 
 
A beszerzési eljárásban nem lehet Ajánlattevı, akinek lejárt fizetési kötelezettségő 
vám és adótartozása áll fenn. 
 
A jogi alkalmasság igazolási módja: 
 
Ajánlattevı csatolja be ajánlatában a NAV által kiállított, az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napjától számított 60 napnál nem régebbi adóigazolást egyszerő 
másolat formájában. 
 
Amennyiben Ajánlattevı szerepel a NAV által elektronikusan vezetett 
köztartozásmentes adatbázisban, úgy a fenti igazolás benyújtása nem szükséges. 
Ebben az esetben Ajánlattevı csatoljon be arra vonatkozóan cégszerően aláírt 
nyilatkozatot, hogy szerepel a NAV által elektronikusan vezetett köztartozásmentes 
adatbázisban. 
 
Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
 
Mőszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevı: 
 
M1) ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelızı 60 hónapban nem 
rendelkezik legalább 1 darab, a szerzıdést kötı másik fél (megrendelı) részérıl 
pozitívan értékelt referenciával, amely: 

a) közétkeztetés és/vagy étkeztetés és/vagy gyermekétkeztetés ellátására 
irányult, és 

b) legalább 24 hónap folyamatos szolgáltatás tartalmazott, és 
c) legalább napi 200 adag mennyiségre vonatkozott. 

 
A mőszaki illetve szakmai alkalmasság igazolási módja: 
 
Mi1) Ajánlattevı nyilatkozata vagy a szerzıdést kötı másik fél által adott igazolás 
az alábbi minimum tartalommal: 

- a szerzıdést kötı másik fél neve, címe; 
- a referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonos elérhetısége; 
- a szerzıdés tárgya, annak pontos megnevezése; 
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- a teljesítés helye; 
- a folyamatos teljesítés ideje (-tól –ig dátum megadásával, év, hónap 

pontossággal); 
- az ellenszolgáltatás összege; 
- napi adag mennyiségére vonatkozó adat megadása; 
- valamint az, hogy szerzıdésszerő volt-e a teljesítés. 

 
19. Az ajánlat benyújtása: 

 
Az ajánlatot 1 eredeti példányban, roncsolás-mentesen nem bontható módon 
összefőzve illetve összekötve, kell benyújtani. 
 
A benyújtott ajánlat minden lapját egyestıl kezdıdıen, növekvı sorszámmal és 
Ajánlatkérı szignójával illetve pecsétjével kell ellátni. 
 
Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani, egy borítékba, 
csomagba, dobozba kell becsomagolni. 
 
Az ajánlat csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie: 

 
- Címzett: Dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Cím: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 2. földszint 1. 
- „A Répcelaki Általános Iskola 600 adagos fızıkonyhájának és éttermének 

üzemeltetése koncessziós szerzıdés keretében” 
- „Az ajánlattételi határidı lejártáig TILOS felbontani!” 
 
Az ajánlatok benyújtása az alábbi módon lehetséges: 
 
Személyesen: dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
  7400 Kaposvár, Ezredév u. 2. földszint 1. ajtó 
  Munkanapokon: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 
  Az ajánlattételi határidı lejártának napján 8.00-12.00 és 

13.00-14.00 óráig 
 
Postai úton: dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
  7401 Kaposvár, Pf.: 240. 
 
Ajánlatkérı a postai úton benyújtott ajánlatot akkor tekinti határidın belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidı lejártáig megtörténik. 
A postai küldemények elirányításából, elvesztésébıl eredı összes kockázat az 
Ajánlattevıt terheli. 
 

20. 
  

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai és módszere:  
Összességében a legelınyösebb ajánlat, az alábbi értékelési szempontok alapján: 
 

1. Gyermek étkeztetés vonatkozásában a tízóraira megajánlott norma díja, 
nettó értékben, forintban megadva 

 
2. Gyermek étkeztetés vonatkozásában az ebédre megajánlott norma díja, 

nettó értékben, forintban megadva 
 
3. Gyermek étkeztetés vonatkozásában az uzsonnára megajánlott norma díja 

nettó értékben, forintban megadva 
 
4. Szociális felnıtt étkeztetés vonatkozásában az ebédre megajánlott norma 
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díjának + a rezsi díjának összege, nettó értékben, forintban megadva 
 
5. Ajánlatkérıtıl (Társulástól) az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetés támogatására nyújtott központi támogatáson 
(normatíván) felül éves szinten igényelt összeg, nettó értékben, forintban 
megadva 

 
Ajánlattevınek meg kell adnia benyújtott ajánlatába becsatolt Felolvasólapon, hogy  

- a gyermek és felnıtt étkeztetéssel kapcsolatban a különbözı étkezéseket 
milyen ellenszolgáltatási összegért vállalja (norma díj), 

- a szociális felnıtt étkeztetés vonatkozásában az ebédet milyen 
ellenszolgáltatási összegért vállalja (norma díj és rezsi díja) 

- továbbá azt az összeget, hogy Ajánlatkérıtıl (Társulástól) az ingyenes és 
kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására nyújtott központi 
támogatáson (normatíván) felül milyen összeget igényel. 

 
Ajánlattevı a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az ellenszolgáltatás tekintetében 
kizárólagosan csak az általa megadott alapanyag normára tarthat igényt, ennek 
figyelembevételével kell ezt az értéket megadnia benyújtott ajánlatában a 
Felolvasólapon. 
A szolgáltatás ellátásához az alapanyagnormán felül szükséges költségeket 
Ajánlattevınek a koncesszióba adott fızıkonyha és étterem üzemeltetésébıl kell 
kigazdálkodnia. 
 
Ajánlattevı a szociális felnıtt étkeztetéssel kapcsolatban az ellenszolgáltatás 
tekintetében egyaránt jogosult az általa megajánlott alapanyag normára, továbbá az 
általa megajánlott rezsiköltségre is, ennek figyelembevételével kell ezeket az értéket 
megadnia benyújtott ajánlatában a Felolvasólapon. 
 
Bírálati pontok számítása:  
 
1.) A gyermek étkeztetés és szociális felnıtt étkeztetés vonatkozásában Ajánlattevı 
által megadott ellenszolgáltatási díj vonatkozásában: 
 
Minden étkezés típushoz Ajánlatkérı egy un. korrekciós számot rendel, amely arra 
hivatott, hogy az adott étkezést annak várható darabszámához megfelelıen 
súlyozza az értékelés során. 
 
Korrekciós számok gyermek élelmezés esetében: 

a) tízórai: 81 
b) ebéd: 184 
c) uzsonna: 49 
 

Korrekciós szám szociális felnıtt élelmezés esetében: 
d) ebéd: 30 

 
Ajánlatkérı az idegen felnıtt étkeztetés díját nem bírálja, az tájékoztató jelleggel kell 
Ajánlattevınek megadnia a Felolvasólapon. 
 
Az értékelés úgy történik, hogy Ajánlattevı által az étkezés típusokra tételesen 
megadott ellenszolgáltatási értékek felszorzásra kerül az Ajánlatkérı által az 
étkezéstípushoz rendelt korrekciós számokkal, majd ezt követıen a tételeknél ilyen 
módon képzıdött számok (ellenszolgáltatási érték x /szorozva/ korrekciós szám) 
összesítésre kerülnek külön a gyermekétkeztetés és külön a szociális étkeztetés 
tekintetében. Ajánlatkérı ezen összesített értékeket veszi figyelembe az ajánlatok 
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pontozása során az alábbiak szerint: 
 
Gyermek étkeztetés pontszáma: 
 
44.380 alatt                 0 pont 
44.380 – 44.879        30 pont 
44.880 – 45.379        24 pont 
45.380 – 45.879        18 pont 
45.880 – 46.379        12 pont 
46.380 – 46.879          6 pont 
46.880 felett                0 pont 
 
Szociális étkeztetés pontszáma: 
 
10.980 alatt                 0 pont 
10.980 – 11.129        10 pont 
11.130 – 11.278          8 pont 
11.280 – 11.429          6 pont 
11.430 – 11.579          4 pont 
11.580 – 11.729          2 pont 
11.730 felett                0 pont  
 
 
2.) Ajánlatkérıtıl (Társulástól) az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 
támogatására nyújtott központi támogatáson (normatíván) felül Ajánlattevı által 
igényelt összeg vonatkozásában:  
 
Ezen bírálati szempont esetében Ajánlattevınek a Felolvasólapon azt kell 
megadnia, hogy az Ajánlatkérı (Társulás) részére központilag (állami szinten) 
nyújtott normatív támogatás felett milyen további összeget kíván érvényesíteni 
Ajánlatkérı felé.  
Jelen bírálati szempontra vonatkozó értéket egy évre vetítve kell megadni, hogy az 
magába foglalja valamennyi ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatban nyújtott központi támogatáson (normatíván) felül Ajánlattevı által 
igényelt összeget. 
 
A központilag nyújtott normatíva összegét és az elszámolás rendszerét a hatályos 
jogszabályok tartalmazzák. 
 
Ajánlatkérı jelen bírálati szempont értékelése során azt tekinti a legelınyösebb 
ajánlatnak (és díjazza a legmagasabb ponttal), ha Ajánlattevı a központi normatív 
támogatáson túl nem igényel további ellenszolgáltatást Ajánlatkérıtıl.  
Amennyiben Ajánlattevı igényel ellenszolgáltatást jelen bírálati szempont 
vonatkozásában, úgy minél nagyobb az igényelt összeg, Ajánlatkérı azt annál 
alacsonyabb pontszámmal díjazza. 
 
Jelen bírálati szempontra adott megajánlások az alábbi táblázat alapján kerülnek 
elbírálásra.     
 
Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására nyújtott központi 
támogatáson (normatíván) felül igényelt összeg pontszáma: 
 
              0 Ft                                    60 pont 
              1 Ft      -    239.999 Ft        50 pont 
   240.000 Ft      -    539.999 Ft        40 pont 
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   540.000 Ft      -    999.999 Ft        30 pont 
1.000.000 Ft      - 1.499.999 Ft        20 pont 
1.500.000 Ft      - 1.999.999 Ft        10 pont 
2.000.000 Ft      - 2.999.999 Ft          5 pont 
3.000.000 Ft felett                              0 pont 
 
Bírálati pontok összesítése, nyertes Ajánlattev ı kiválasztása:  
 
Ajánlatkérı a fentiekben ismertetett pontszámítást követıen összesíti a 
gyermekétkeztetésre (1., 2. és 3. számú bírálati szempont), a szociális felnıtt 
étkeztetésre (4. számú bírálati szempont) és az Ajánlatkérıtıl (Társulástól) az 
ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására nyújtott központi 
támogatáson (normatíván) felül igényelt összegre (5. számú bírálati szempont) 
kiszámított pontszámokat, majd ezeket növekvı sorrendbe rendezi. 
 
Ajánlatkérı a pontozásos módszer alapján a legmagasabb értéket tekinti a 
legkedvezıbbnek. 
 
Ajánlatkérı azonos pontszámú ajánlatok esetében a Felolvasólapon a normatíván 
felül igényelt összegre kevesebbet adott Ajánlattevıt hirdeti ki nyertesnek. 
Amennyiben ez az érték is megegyezik, akkor a gyermekétkeztetés tekintetében a 
legalacsonyabb súlyszámú ajánlatot fogadja el legkedvezıbbnek.  
Ezen érték azonossága esetén a szociális étkeztetés legalacsonyabb súlyszáma a 
döntı. 
 
Ajánlatkérı ez úton hívja fel Ajánlattevık figyelmét arra, hogy a Felolvasólapon az 
étkezésekre megajánlott ellenszolgáltatási értéket úgy adják meg, hogy minden a 
szerzıdés teljesítésével kapcsolatos tételt tartalmazzon, így (többek között) az 
élelmezési alapanyagnormára beállított összegeket is. 
 
Ajánlatkérı az ajánlatok értékelésekor a nettó összeget veszi figyelembe. 
 
Nyertes Ajánlattevıvel megkötendı szerzıdésben a nettó összeg mellett a hatályos 
jogszabályban meghatározott ÁFA is elszámolásra kerül. 
 

21. Többváltozatú ajánlat és részajánlat tétel: 
Ajánlatkérı az eljárás során nem biztosít lehetıséget többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot benyújtására. 
 
Ajánlatkérı az eljárás során nem biztosítja Ajánlattevık részére a részajánlat tétel 
lehetıségét. 
 
Az olyan módon benyújtott ajánlat, amely nem tartalmaz megajánlást Ajánlatkérı 
által elıírt valamennyi tételre (akár egy tétel vonatkozásában is) hiányos ajánlatnak 
minısül, amelyet Ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánít. 
 

22. Az eljárás eredményér ıl szóló tájékoztatás megküldésének tervezett 
idıpontja: 
2013.12.06. 
 

23. A szerzıdéskötés várható id ıpontja:  
2013.12.10. 
 

24. Egyéb információk: 
1) A benyújtott ajánlat formai érvényességi kellékeit az ajánlati dokumentáció 
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tartalmazza. 
 
2) Hiánypótlás: Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét 1 alkalommal biztosítja. 
 
3) Nyilatkozatok: 

a) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a szerzıdéses feltételek elfogadásáról; 
b) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselı 

aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját 
egyszerő másolatban; 

c) az ajánlathoz csatolni Ajánlattevınek a felolvasó lapot, a dokumentációban 
szereplı tartalommal. 

 
4) Ajánlati ár: a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget magába kell 
foglalnia, amelybe beletartozik a vállalt szolgáltatás ellátása, illetve koncessziós 
szerzıdésben elıírtaknak megfelelıen történı az üzemeltetéssel kapcsolatos 
valamennyi költség. 
 
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthetı semmilyen 
más külföldi fizetıeszköz árfolyamához. Ajánlatkérı az ajánlatok értékelése során a 
nettó árat veszi figyelembe. 
 
5) Ajánlati kötöttség: Az Ajánlattevık 30 (harminc) napig kötve vannak ajánlatukhoz. 
 
6) Ajánlatkérı az eredményhirdetés során megjelöli a második helyezettet is, akivel 
akkor köt szerzıdést, ha az elsı helyezettel nem jön létre a szerzıdés. 
 
7) Ajánlatkérı a sikeres ajánlattétel érdekében az ajánlattételi határidın belül 
lehetıvé teszi Ajánlattevık részére a helyszín megtekintését, helyszíni bejárás 
keretében. A helyszíni bejárás igényét Ajánlattevınek az alábbi címen kell jeleznie: 
 
Répcelak Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Mérgesné Stampf Ildikó csoportvezetı 
Telefon: (95) 370-101 - 5. mellék  
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A. melléklet További címek és kapcsolattartási pont ok 
 
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be 
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Postai cím: Ezredév u. 2. földszint 1. 
Város/Község: Kaposvár 
Postai irányítószám: 7400 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Telefon: (82)510-001 
E-mail: info@mkeb-zrt.hu 
Fax: (82)222-067 
Internetcím (URL): www.mkeb-zrt.hu 
 
 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani 
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Postai cím: Ezredév u. 2. földszint 1. 
Város/Község: Kaposvár 
Postai irányítószám: 7400 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Telefon: (82)510-001 
E-mail: info@mkeb-zrt.hu 
Fax: (82)222-067 
Internetcím (URL): www.mkeb-zrt.hu 
 

 
 

 
 


