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Ajánlati/részvételi felhívás 

Árubeszerzés 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat 
Városház tér 18-20. 
Címzett: Jogi Iroda - közbeszerzés Kiss Margit 
1195 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 13474578 
E-mail: kozbeszerzes@kispest.hukissmargit@hivatal.kispest.hu 
Fax: +36 13474977 

Internetcím(ek)  

Az ajánlatkérő általános címe www.kispest.hu 

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási 
pont(ok) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett 
kapcsolattartási pont(ok) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A 
fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

I.2)Az ajánlatkérő típusa 
Regionális vagy helyi hatóság 
I.3)Fő tevékenység 



Általános közszolgáltatások 
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
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 eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan. 
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye 
Árubeszerzés 
Adásvétel 
A teljesítés helye: Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ, 
MAGYARORSZÁG, 1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. 

NUTS-kód HU101 

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk 
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása 
Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan. 
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

39000000, 37000000, 39220000, 30000000 

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen 
II.1.8)Részek 
A beszerzés részekből áll: igen 
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre 
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem 
II.2)Szerződés szerinti mennyiség 
II.2.1)Teljes mennyiség 
Szállítási szerződés eszközbeszerzésre a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. 
Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan. 
A beszerzés tárgya az alábbi részterületeket foglalja magába: 
1. részterület bútorzati eszközök beszerzése: 
— 1 db ülőgarnitúra, 
— 10 db könyvespolc, 
— 1db görgős tv állvány, 
— 1 db görgős polc, 
— 1 db fürdőszobaszekrény, 
— 2 db konyhai tárolóelem, 



— 10 db műanyag kerti bútor szett (1 asztal 6 szék). 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
2. részterület informatikai eszközök beszerzése: 
— 1 db számítógép konfiguráció, 
— 1 db monitor, 
— 1 db fejhallgató, 
— 1 db hangfal, 
— 1 db könyvszkenner, 
— 2 db digitalis fényképezőgép, 
— 1 db videokamera. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
3. részterület konyhai és egyéb eszközök beszerzése: 
— 1 db gáztűzhely, 
— 1 db kávéfőző, 
— 1 db vízforraló, 
— 1 db kenyérpirító, 
— 1 db szendvicssütő, 
— 1 db mikrohullámú sütő, 
— 1 db hűtőszekrény, 
— 1 db vasaló, 
— 1 db vérnyomásmérő, 
— 1 db takarítógép. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 
4. részterület: kültéri sporteszközök beszerzése 
— 1 db szabadtéri fittnessberendezés (lépegető + kerékpár), 
— 1 db lábprés, 
— 1 db sífutó, 
— 1 db combizomerősítő. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke 

Becsült érték áfa nélkül: 4 304 000 HUF 
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ 
Vételi jog (opció): nem 
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk 
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

Részekre vonatkozó információk 

Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés 
1)Rövid meghatározás 



Szállítási szerződés bútorzati eszközök beszerzésére a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz 
kapcsolódóan. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

39000000 

3)Mennyiség 
— 1 db ülőgarnitúra, 
— 10 db könyvespolc, 
— 1 db görgős tv állvány, 
— 1 db görgős polc, 
— 1 db fürdőszobaszekrény, 
— 2 db konyhai tárolóelem, 
— 10 db műanyag kerti bútor szett (1 asztal 6 szék). 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke 

Becsült érték áfa nélkül: 530 250 HUF 
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző 
időpontok feltüntetése 
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
5)További információk a részekről 
Rész száma: 2 Elnevezés: Szállítási szerződés 
1)Rövid meghatározás 
Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz 
kapcsolódóan. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

39220000 

3)Mennyiség 
Informatikai eszközök: 
— 1 db számítógép konfiguráció, 
— 1 db monitor, 
— 1 db fejhallgató, 
— 1 db hangfal, 
— 1 db könyvszkenner, 
— 2 db digitális fényképezőgép, 
— 1 db videokamera. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke 

Becsült érték áfa nélkül: 368 400 HUF 
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző 
időpontok feltüntetése 
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
5)További információk a részekről 
Rész száma: 3 Elnevezés: Szállítási szerződés 
1)Rövid meghatározás 
Szállítási szerződés konyhai és egyéb eszközök beszerzésére a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz 
kapcsolódóan. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

30000000 

3)Mennyiség 
Konyhai és egyéb eszközök. 
— 1 db gáztűzhely, 
— 1 db kávéfőző, 
— 1 db vízforraló, 
— 1 db kenyérpirító, 
— 1 db szendvicssütő, 
— 1 db mikrohullámú sütő, 
— 1 db hűtőszekrény, 
— 1 db vasaló, 
— 1 db vérnyomásmérő, 
— 1 db takarítógép. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke 

Becsült érték áfa nélkül: 202 214 HUF 
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző 
időpontok feltüntetése 
Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
5)További információk a részekről 
Rész száma: 4 Elnevezés: Szállítási szerződés 
1)Rövid meghatározás 
Szállítási szerződés kültéri sporteszközök beszerzésére a Segítő Kéz Kispesti Gondozó 
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz 
kapcsolódóan. 
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

37000000 



3)Mennyiség 
— 1 db szabadtéri fittnessberendezés (lépegető + kerékpár), 
— 1 db lábprés, 
— 1 db sífutó, 
— 1 db combizomerősítő. 
Ajánlattevő feladata az eszközök leszállítása, összeszerelése, telepítése, beüzemelése a 
dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározottak szerint. 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke 

Becsült érték áfa nélkül: 3 203 136 HUF 
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző 
időpontok feltüntetése 
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva) 
5)További információk a részekről 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
A nyertes Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra 
vonatkozóan napi 10 000 HUF, azaz tízezer forint, de maximum a nettó teljes szerződéses 
ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő 
részére, mely követelését a megrendelő a szállító végszámlájából történő levonás útján 
érvényesíthet. A nyertes Ajánlattevő mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a megrendelő 
mulasztása miatt esett késedelembe. 
A szállító az eszközök rendeltetésszerű működéséért 1 éves - teljes körű - jótállást köteles 
vállalni. 
A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, nem teljesítése esetére, melynek 
mértéke a teljes ellenszolgáltatás nettó értékének 30 %-a. 
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes Ajánlattevő részterületenként egy számla 
benyújtására jogosult. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305.§ (3) bekezdés szerint 
történik, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) korm. rendelet szabályaira. A Megrendelő a 
szerződésszerűen elvégzett és teljesítésigazolással igazolt szabályszerűen kiállított és kézhez 
vett számla alapján átutalással egyenlíti ki az ellenszolgáltatást. Alkalmazandó az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 36/A §-a. 
Az ajánlati árat magyar Forintban kell megadni az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást magyar 
forinttal egyenlíti ki. 
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy 
Nem követelmény. 
III.1.4)Egyéb különleges feltételek 
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem 
III.2)Részvételi feltételek 



III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 
vonatkozó előírásokat is 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó valamint erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a 61.§ (1) bekezdésének d) pontban felsorolt 
kizáró okok állnak fenn. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, vagy a felsorolt 
kizáró okok az eljárás során felmerülnek. 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban csatolnia 
kell a Kbt. 63.§ (2)-(9) bekezdése szerinti igazolásokat, és nyilatkozatokat annak 
igazolására, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
Az igazolásokat a Kbt. 20.§ (3) bekezdésben meghatározott formában kell csatolni. 
Ajánlatkérő a Kbt. 20.§ (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe veszi. 
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe kizáró 
okok hatálya alá tartozó alvállalkozót a Kbt. 63.§ (3) bekezdése szerint. 
Amennyiben az ajánlattevő a 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) 
alpontjában meghatározott személyt (szervezetet) a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak minősít, úgy rájuk vonatkozóan 
is igazolni kell a kizáró okokat. 
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az 
Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban csatolni kell: 
— Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény 
ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi igazolását az ajánlattevő 
pénzügyi helyzetéről, azzal a tartalommal, hogy mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, 
az ajánlattevő számláján 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen legutóbb 
mikor, és fizetési kötelezettségének határidőben pontosan eleget tett-e az ajánlati felhívás 
feladásától visszaszámított egy évben eredeti vagy egyszerű másolatban, 
— a saját vagy jogelődje számviteli szabályok szerinti, előző lezárt 1 üzleti évre vonatkozó 
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (mérleget és eredménykimutatást 
egyszerű másolatban, a kiegészítő mellékletek nélkül), 
— nyilatkozatot az elmúlt 2 naptári év (2009, 2010) teljes árbevételéről részterületenként és 
közbeszerzés tárgyának (1, 2,3,4 részterületen) nettó árbevételéről éves bontásban. 
A Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (4) bekezdése 
szerint kell igazolni a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők 
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó 
külön - külön, mind a négy részterületnél: 
— Számlavezető pénzintézetének igazolása szerint fizetési kötelezettségének határidőben 
nem tett eleget, valamint bankszámláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel előfordult az 
ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben. (külön-külön megfelelés, Kbt. 69 § 
(5), 



— Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az előző lezárt 1 üzleti évben a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójában a mérleg szerinti eredménye negatív. 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös Ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó együttesen (Kbt. 69 § (6). 
1. részterületnél: 
— ha a teljes árbevétele az elmúlt 2 naptári évben (2009, 2010) összesen nem érte el a nettó 
1 000 000 HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az elmúlt 2 naptári 
évben (2009, 2010) összesen nem érte el legalább a nettó 500 000 HUF-ot. 
2. részterületnél: 
— ha a teljes árbevétele az elmúlt 2 naptári évben (2009, 2010) összesen nem érte el a 600 
000 nettó HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az elmúlt 2 naptári 
évben (2009, 2010) összesen nem érte el legalább a 360 000 nettó HUF-ot. 
3. részterületnél: 
— ha a teljes árbevétele az elmúlt 2 naptári évben (2009, 2010) összesen nem érte el a nettó 
500 000 HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az elmúlt 2 naptári 
évben (2009, 2010) összesen nem érte el legalább a nettó 200 000 HUF-ot. 
4. részterületnél: 
— ha a teljes árbevétele az elmúlt 2 naptári évben (2009, 2010) összesen nem érte el a nettó 
4 000 000 HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele az elmúlt 2 naptári 
évben (2009, 2010) összesen nem érte el legalább a nettó 3 000 000 HUF-ot. 
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti 
szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4.§ 3/E pontja figyelembevételével. 
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban csatolni kell. 
A 2009. 2010. évben befejezett közbeszerzés tárgyával megegyező (1,2,3,4 részterület) 
munkáinak bemutatását (referencialista), megjelölve benne a teljesítés helyét, idejét, a 
szerződést kötő másik fél nevét, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás 
összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatot, a Kbt. 68. § (1) bekezdése 
szerinti igazolással. 
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (4) bekezdése 
szerint kell igazolni a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, ha együttesen. 
— nem rendelkeznek 2009., 2010. években részterületenként összesen legalább 2-2 db, a 
beszerzés tárgyában megjelölt bármely eszköz szállítására vonatkozó referenciával. 
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti 
szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével. 
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

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 ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során 
IV.2)Bírálati szempontok 
IV.2.1)Bírálati szempontok 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem 
IV.3)Adminisztratív információk  
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: 
XXVII/27485/2011. 
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre 
nem 
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
A dokumentáció beszerzésének határideje: 19.12.2011 - 11:00 
A dokumentációért fizetni kell: nem 
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
19.12.2011 - 11:00 
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére 
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi 
jelentkezések benyújthatók 
magyar. 
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
napban: 60 az ajánlattételi határidő lejártától számítva 
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 19.12.2011 - 11:00 

Hely  

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda - 
Közbeszerzés MAGYARORSZÁG, 1195 Budapest, Városház tér 18-20. "B" ép. III. em. 
107. irodahelyisége. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen 
A Kbt. 80. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően az ajánlatkérő és az ajánlattevők 
képviselői, valamint az általuk meghívottak. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos: igen 



Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: "Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 
I. Sz. Gondozási Központ fejlesztése, azonosítószám:KMOP-4.5.1-09-2009-0019". 
VI.3)További információk  
1. Az eredményhirdetés időpontja: Az ajánlatok felbontásától számított 21. munkanap 
(10:00). 
2. Az eredményhirdetés helye: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda - Közbeszerzés, MAGYARORSZÁG, 1195 Budapest, 
Városház tér 18-20. "B" ép. III. em. 107. irodahelyisége. 
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő 
átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. napon, ha ez a nap nem munkanap, 
akkor az ezt követő első munkanapon. 

4. Az ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készít. Az Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt a 
www.kispest.hu című honlapján térítésmentesen és teljes terjedelemben hozzáférhetővé 
teszi. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet Ajánlattevő köteles 
cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) visszaigazolni. Közös 
ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt 
visszaigazoltan letölteni. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a 
közbeszerzés értékének tíz százalákát meghaladó mértékben igánybe venni kívánt 
alválalkozónak kell visszaigazoltan letölteni. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől kiegészítő 
tájékoztatás körében érkező kérdésekre adott válaszokat a honlapján teszi közzé. 

5. Ha a jelen közbeszerzési eljárás bármely dokumentumában közölt leírások bármelyike 
meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetve szabadalomra, vagy 
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy 
annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Erre való 
tekintettel az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, 
költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban 
meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben 
egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, 
kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, 
más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a Kbt. 58. §. 
(7) bekezdésében előírt "vagy azzal egyenértékű" kifejezés bármely okból az adott helyen 
nem került feltüntetésre. Amennyiben az eltérés szerinti anyag, eszköz, vagy tevékenység 
alkalmazása a jelen közbeszerzés során hatósági engedélyköteles, vagy meglévő hatósági 
engedély módosítását igényli, úgy ezen okmányok (hatósági engedély, módosított hatósági 
engedély) csatolása is érvényességi feltétel. 
6. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk a szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát, tekintettel a Kbt. 12-14. §-ban foglaltakra, így arra, hogy az 
ajánlatkérő a feltételeit és az igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg. 
7. Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy az megfeleljen a Kbt. 70. § (1)-(4) bekezdésében 
foglaltaknak. Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében 
foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell 
tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a-d) pontjai tekintetében (a 



nemleges nyilatkozatok is csatolandók). 
9. Az Ajánlattevő, a Közös ajánlattevők, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet csatolja 60 napnál nem 
régebbi cégkivonatát eredetben vagy másolatban. Amennyiben a cégbejegyzésben 
változásbejegyzés van folyamatban, a változásbejegyzés iránti kérelem benyújtásának 
igazolását. 
10. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási 
címpéldányának vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, aláírás-mintájának 
egyszerű másolatát, továbbá, ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye 
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti példányát. 
11. Közös ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást, amely 
tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölést 
és elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot. 
12. Az ajánlatokat egy eredeti és két az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, 
nem bontható kötésben, zárt csomagolásban kell benyújtani. A benyújtandó ajánlatok 
részletes tartalmi és formai előírásai a dokumentációban vannak meghatározva. A 
példányokon fel kell tüntetni az "Eredeti" vagy a "Másolat" megjelölést. Esetleges eltérés 
esetén az "Eredeti" példány tartalma az irányadó. Az ajánlatok minden tartalommal bíró 
oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan kell 
bekötni, az ajánlatokat számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat első oldala a 
Felolvasó lap legyen. A borítékon az alábbi felirat szerepeljen: "Ajánlat - 
Eszközbeszerzésre..... sz. részterület" tárgyú közbeszerzési eljárásban, CSAK 
BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL!" 
13. Minden ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni arról, 
hogy valamennyi bankszámláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a 
cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de 
ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozzon az 
ajánlattevő. 
14. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén az ajánlattevő nyilatkozzon a közte és 
az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről. 
Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás 
fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be - eredetiben 
vagy egyszerű másolatban - olyan okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági 
szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B § (1) bekezdése 
vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. 
Az erőforrásként megjelölt szervezetnek a kizáró okokon túl az alkalmassági feltételeknél 
előírtak szerint igazolnia kell azon alkalmassági feltételnek való megfelelést, amire 
bevonásra kerültek. 
15. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosítja. 
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
17. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
18. Az ajánlatkérő a közbeszezési eljárást támogatásból valósítja meg, figyelemmel a Kbt. 
48.§ (3)-(4) bekezdésére. 
VI.4)Jogorvoslati eljárás 



VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Közbeszerzési Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 13367776 
Fax: +36 13367778 

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. 
§. 
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 
szervtől szerezhető be 

Közbeszerzési Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Telefon: +36 13367776 
Fax: +36 13367778 

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:  
28.10.2011 
 


