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
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Postai cím: Bem rkp. 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: 06-1-458-1982
E-mail: ko@kum.hu
Fax: 06-1-458-2156
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kulugyminiszterium.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
xEgyéb (nevezze meg): külügy, külpolitika
Egészségügy
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
Vállalkozási szerződés
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)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, Debrecen, Gödöllő
NUTS-kód HU
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
A 2011 első félévi magyar elnökséggel kapcsolatos catering szolgáltatás nyújtása
Budapesten, Debrecenben, Gödöllőn
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
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)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Catering szolgáltatás nyújtása az alábbi részteljesítésekben:
1. részteljesítés helyszín: Gödöllői Királyi Kastély (rendezvények száma: 40 db-30%
)
2. részteljesítés helyszín: Gödöllői Művészetek Háza (rendezvények száma: 20
db-30%)
3. részteljesítés helyszín: Szépművészeti Múzeum (rendezvények száma: 20 db
-50%)
4. részteljesítés helyszín: Nemzeti Galéria (rendezvények száma: 20 db -50%)
5. részteljesítés helyszín: Nemzeti Múzeum (rendezvények száma: 20 db -50%)
6. részteljesítés helyszín: Néprajzi Múzeum (rendezvények száma: 60 db -30%)
7. részteljesítés helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium (rendezvények száma: 20 db
-30%)
8. részteljesítés helyszín: Külügyminisztérium (rendezvények száma: 20 db -30%)
9. részteljesítés helyszín: Budapesti Történeti Múzeum (rendezvények száma: 20 db
-50%)
10. részteljesítés helyszín: Debreceni Kölcsey Művelődési Központ és Debreceni
Modem Múzeum (rendezvények száma: 5 db -80%)
A fenti részteljesítések helyszínein catering tevékenység ellátása a dokumentáció
műszaki leírásának megfelelően. A részteljesítések becsült értéke összesen nettó
755.000.000 HUF.
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:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/07/31 (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)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, illetve
az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a pénzügyi fedezet a teljesítés időpontjában
rendelkezésre fog állni. Ajánlatkérő előleget nem ad. A fizetési feltételekre
egyebekben a Kbt. 305.§-ban foglaltak az irányadók.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a
közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll;
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10% feletti alvállalkozó, továbbá
erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni
kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§
(3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok
hiányáról.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi keltezésű,
ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézete által kiállított nyilatkozat(ok)
másolati példányait, amely(ek)nek tartalmaznia kell, hogy:
o mely számlaszámokkal rendelkezik;
o a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás volt-e, ha
igen, mikor, mennyi ideig
P2) Saját, vagy jogelődje előző lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli szabályok
szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója, ha:
P1) ajánlattevő bármelyik számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiadásának dátumát
megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt;

P2) Előző lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1-10 részteljesítés esetén
M1) Nyilatkozat az elmúlt 3 év (2007-2009.) a beszerzés tárgyának megfelelő
(catering szolgáltatás nyújtása) referenciáiról az alábbi tartalommal: legalább
az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, vendégek száma.
M2) MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának
másolatát, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint azzal egyenértékű tanúsítvány
másolatát, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) nem rendelkezik 1.,3, 4, 5., 9. részteljesítések esetén (helyszín: Gödöllői Királyi
Kastély) Szépművészeti Múzeum (3.), Nemzeti Galéria (4.), Nemzeti Múzeum
(5.)), Budapesti Történeti Múzeum (9) a 2007-től 2009-ig terjedő időszakban
összesen legalább 1 db, a beszerzés tárgya szerinti (catering szolgáltatás nyújtása),
állami vagy külügyi protokoll keretében ellátott catering szolgáltatásra vonatkozó
pozitív referenciával, mely referenciánként legalább 50 fő részére nyújtott catering
szolgáltatást foglal magában
M1) nem rendelkezik 6.-8.részteljesítések esetén (helyszínek: Néprajzi Múzeum(6),
Vidékfejlesztési Minisztérium (7), Külügyminisztérium(8)) a 2007-től 2009-ig
terjedő időszakban összesen legalább 1 db, a beszerzés tárgya szerinti (catering
szolgáltatás nyújtása) állami vagy külügyi protokoll keretében ellátott catering
szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely referenciánként legalább 50 fő részére
nyújtott catering szolgáltatást foglal magában
M1) nem rendelkezik 2. és 10.részteljesítések esetén (helyszínek: Gödöllői
Művészetek Háza (2.), Debreceni Kölcsey Művelődési Központ és Debreceni
Modem Múzeum (10)) a 2007-től 2009-ig terjedő időszakban összesen legalább
1 db, a beszerzés tárgya szerinti (catering szolgáltatás nyújtása) referenciánként
legalább 50 fő részére nyújtott catering szolgáltatás nyújtására vonatkozó pozitív
referenciával.
M2) 1-10 részteljesítés esetén: Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó együttesen nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor
érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan MSZ EN
ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a
minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
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?
nem

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
Tárgyalásos x
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 x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
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)
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: 2010/12/06 (év/hó/nap )
Időpont: 14:30
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/12/06 (év/hó/nap) Időpont: 14:30
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:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/12/06 (év/hó/nap)
Időpont: 14:30
Helyszín : OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest XIII., Gömb u. 33.
I. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
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:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés legkésőbb az ajánlatok felbontásától
számított harminc napon belül megküldésre kerül az ajánlattevőknek a Kbt. 250. §
(3) bekezdés g) pontja szerint.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 10. nap. Amennyiben ez
a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy ajánlattevő közötti tárgyalások arra
irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg
a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést a Kbt. 128. § (1) bekezdése
alapján.
Az első tárgyalási fordulóban Ajánlatkérő kívánja tisztázni és véglegesíteni a
műszaki tartalmat és a szerződéses feltételeket. Az első tárgyalási forduló alapján
Ajánlatkérő végső ajánlatot kér az ajánlattevő(k)től.
Az első tárgyalás időpontja: 2010. december. 09. 10.00 óra.
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 a Kbt. 54. § (6) bekezdése szerint munkanapokon 8–12 óra között,
az ajánlattételi határidő napján 8–14.30 óra között vehető át az OKFON ZRt. (1139
Budapest, Gömb. u. 33.) irodájában, illetve a Kbt. 54.§ (8) bekezdése szerint postán
vagy elektronikus úton megküldi.
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:

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:
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:
1) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben
biztosítja, a Kbt. 83.§ alapján.
2) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű
másolatban benyújtani.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b),c) és d)
pontja szerinti szervezetek esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál
nem régebbi keltezésű cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát,
vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el
nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési
kérelem másolatát is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
4) Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban
megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
5) A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet,
és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
minimum követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik, továbbá
d) a 69.§ (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –
alvállalkozó nevét, címét.
6) Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak
nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatban szereplő, nyilatkozatot adó, nevesített
pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a cégkivonatban szereplő és az ajánlathoz csatolt pénzintézeti
nyilatkozatokat összeveti egymással. Amennyiben a felhívás III.2.2) 1) pontjában
meghatározott vizsgált időszakban szűnt meg ajánlattevő számlája, úgy ezen
pénzintézettől is szükséges nyilatkozatot csatolni az ajánlatban.

7) A Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az
ajánlatban a Kbt. 72. §-nak megfelelően erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges.
8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt
a 93.§ (2) bekezdése szerinti összegzésben megjelölte.
9) Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12
óra, az ajánlattételi határidő napján 8 – 14.30 óra között nyújtható be az ajánlattételi
felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 251. § (5) bekezdésre való tekintettel jelzi, hogy a 250. §. (3)
bekezdésben fel nem sorolt rendelkezéseket nem alkalmazza.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Váradi Márton
Telefon: 4122-467
E-mail: varadi.marton@okfon.hu
Fax: 4122-469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Váradi Márton
Telefon: 4122-467
E-mail: varadi.marton@okfon.hu
Fax: 4122-469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139

Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Váradi Márton
Telefon: 4122-467
E-mail: varadi.marton@okfon.hu
Fax: 4122-469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Gödöllői Királyi Kastély helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Gödöllői Királyi Kastély helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
rendezvények száma: 40 db-30%
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Gödöllői Művészetek Háza helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Gödöllői Művészetek Háza helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db-30%
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Budapesti Szépművészeti Múzeum helyszínen catering szolgáltatás
nyújtása
1) A rész meghatározása
Budapesti Szépművészeti Múzeum helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db -50%
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Budapesti Nemzeti Galéria helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Budapesti Nemzeti Galéria helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db -50%.
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás Nemzeti Múzeum helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Nemzeti Múzeum helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db -50%
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 6
meghatározás Budapesti Néprajzi Múzeum helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Budapesti Néprajzi Múzeum helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 60 db -30%
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 2011/07/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 7
meghatározás Vidékfejlesztési Minisztérium helyszínen catering szolgáltatás
nyújtása
1) A rész meghatározása
Vidékfejlesztési Minisztérium helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db -30%
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 8
meghatározás Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma helyszínen catering
szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db -30%.
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 2011/07/31 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 9
meghatározás Budapesti Történeti Múzeum helyszínen catering szolgáltatás
nyújtása
1) A rész meghatározása
Budapesti Történeti Múzeum helyszínen catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 20 db -50%.
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10
meghatározás Debreceni Kölcsey Művelődési Központ és Debreceni Modem
Múzeum helyszíneken catering szolgáltatás nyújtása
1) A rész meghatározása
Debreceni Kölcsey Művelődési Központ és Debreceni Modem Múzeum
helyszíneken catering szolgáltatás nyújtása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

55500000-5

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
A rendezvények száma: 5 db -80%.
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 2011/07/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

