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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt
megjelölő azonosító szám:
AK06530
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1)
bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály
kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
3. rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18.
§-ára:
10 000 000
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem
kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2013.02.19
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény
ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[x] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
http://62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=2807/2013
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I.1) NÉV ,

CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
Postai cím:
Nagymező utca 11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1065

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
322-0376

Címzett:
dr. Komáromi György gazdasági igazgató
E-mail:
komaromi@radnotiszinhaz.hu

Fax:
+36 13220376

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.radnotiszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók
is) a következő címen szerezhetők be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ

AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[x] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ

TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS

AJÁNLATKÉRŐK
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[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[x] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ

AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat
meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére az ajánlatkérési dokumentációban
meghatározott tartalommal.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing
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[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

Szolgáltatási kategória száma:

[ ] Részletvétel

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1.)
2.)
3.)
4.)

cím:
cím:
cím:
cím:

1065
1065
1065
1061

Budapest,
Budapest,
Budapest,
Budapest,

Nagymező u.11.
Andrássy út.31.
Nagymező u.7.
Vasvári Pál u.9.

NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
MEGHATÁROZÁS:
Villamos energia szállítási szerződés

TÁRGYA:
A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia
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versenypiaci beszerzése fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
részére az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 09310000-5
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS

SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Valamennyi fogyasztási helyünkön az összes fogyasztás a szerződés ideje alatt:
330 000 kWh
A fenti mennyiségtől + 30 % eltérés lehetséges.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések
esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

http://62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=2807/2013

5/14 oldal

2013.02.19. 19:52

II.3) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/03/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A

SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A számla összegét 15 napon belüli átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő összhangban a Kbt. 130. § (3)
bekezdésében foglaltakkal. A kifizetés során ajánlatkérő alkalmazni fogja az Art. 36/A.§-ban foglaltakat is.
Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k.) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
b.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevők vonatkozásában:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 122. § (1) bekezdése értelmében, hogy
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) és kb) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya
alá.
(lásd dokumentáció 2. számú melléklete)
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• Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
pontját a 310/2012 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia (figyelemmel a 310/2012 (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ában foglaltakra)
(lásd dokumentáció 3. számú melléklete)
Egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában:
• Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
(lásd dokumentáció 4. számú melléklete)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés d.) pontjára tekintettel a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az előző évre
(2012.01.01. től - 2012.12.31. -ig) vonatkozó, a
közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítás)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
(Lásd. 5. számú mellékletet a dokumentációban)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt évben
(2012.01.01. től - 2012.12.31. -ig) a közbeszerzés
tárgyával (villamos energia szállítás) azonos
tevékenységéből származó árbevétele nem érte el az
évenkénti nettó 10 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
M1.) A Kbt.55. § (1) bekezdés a.) pontjára tekintettel a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év legjelentősebb villamos energia szállításainak,
azon belül a szállított mennyiség, vagy az
ellenszolgáltatás összegének, ismertetésével.
Az alkalmasság igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel
történhet az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
(Lásd. 6. számú mellékletet a dokumentációban)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három évben (3 x 365 napban) nem rendelkezik
összesen legalább 1 db, minimum nettó 10 millió Ft
egyedi értékű, vagy minimum 300 000 kWh/év
mennyiségű villamos energia szállítás szerződésszerű
teljesítéséről szóló referenciájával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS

MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
[ ] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ

ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI

SZEMPONTOK
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IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV

INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/03/14 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 38100 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéket az ajánlatkérő pénztárába lehet befizetni készpénzben
munkanapokon 10-14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10-11 óra között.
A dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérő 11784009-15492739 számú bankszámlájára történő átutalással is
megfizethető, a közleményben feltűntetve „villamos energia szállítás dokumentáció ellenértéke” megjegyzést.
A fenti összeg ÁFA-val értendő
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/03/14 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum: 2013/03/14 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. (1065 Bp. Nagymező utca11. gazdasági igazgatóság)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK

(adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt az ajánlatkérő gazdasági igazgatóságán (1065 Bp. Nagymező utca 11.) lehet átvenni
munkanapokon 10-14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10- 11 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártáig, a dokumentáció ellenértékének befizetése után.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően is megigényelhető,
és kérhető a postai úton történő megküldése is. Ez esetben a dokumentáció ellenértékét az
Ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással lehet kiegyenlíteni.
A dokumentáció másra nem ruházható át.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak
meg kell vásárolnia és át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) 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
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. szakasz P.1 pont és III.23. szakasz M1. pontja.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
(lásd: 7.számú mellékletet a dokumentációban).
2.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
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középvállalkozásnak minősül-e. (lásd: 8. számú mellékletet a dokumentációban)
3.) Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig.
4.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell benyújtania,
egyértelműen megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A csomagolás csak nem
átlátszó módon történhet. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak.
A csomagoláson az alábbi felirattal:
„Villamos energia szállítás a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére”
„ TILOS FELBONTANI AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT !!! „
A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is.
5.) Ajánlattevő csatolja be azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve
az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá,
vagy látja el kézjegyével, akkor a meghatalmazást is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolja be.
A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.
6.) Amennyiben cégügyben el nem bírált változás van folyamatban, akkor csatolja be a változásbejegyzési
kérelmet, és annak cégbírósághoz történő benyújtását igazoló dokumentumot is.
7.) Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de a nyertes
ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk a teljesítésért. Ajánlatban meg kell jelölni, hogy a
közös ajánlattevők képviseletében ki jogosult eljárni, és csatolni kell a közös ajánlatot tevők együttműködési
megállapodását is. Meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő
csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el.
8.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének vissza-lépése esetében, az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a
szerződést, amennyiben az összegezésben a második helyezettet is megjelölte.
9.) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint
kell eljárni.
10. ) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően.
11.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 122 § (5) bekezdésében biztosított kiegészítő tájékoztatás
kérésének lehetőségére.
12.) Amennyiben az ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő
a következő munkanap, ugyanabban az időpontban.
13.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie (nyilatkoznia kell):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(lásd: 9. számú mellékletet a dokumentációban)
14.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltakról.
(lásd: 10. számú mellékletet a dokumentációban)
15.) A nyertes ajánlattevő feladata a kereskedő váltással kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése.
Amennyiben a szerződés kezdő időpontjára a nyertes ajánlattevő nem jelenti be ajánlatkérőt a mérlegkörébe,
akkor az okot szolgáltat a megrendelő részére a szerződéstől való egyoldalú elállásra.

V.5) E

HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2013/02/19 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI

INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK

ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK

ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A

MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai
irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ

SZÁMA

1) RÖVID

1 ELNEVEZÉS:
MEGHATÁROZÁS:

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ
esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI

IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE

(adott

INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

http://62.77.226.122/hkm/viewform.jsp?id=2807/2013

14/14 oldal

