
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

22.§ (1) i) 

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Harmadik rész VI. fejezet 

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére]; 

15000000 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 

2010/06/10 

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a 
hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [x] 

Egyéb közlemény:

A hirdetményt Hegedűs Gábor Ügyvezető ellenjegyezte.

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
  

  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

  

  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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  
  

Építési beruházás [ ]  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

Árubeszerzés [x]  

Szolgáltatás [ ]  

Építési koncesszió [ ]  

Szolgáltatási koncesszió [ ]    

Hivatalos név: 
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 

Postai cím: 
Gábor Áron út 2/a. 

Város/Község  
Tiszafüred 

Postai irányítószám: 
5350 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Telefon: 
+36 59 352 273 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

  
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

  
  
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

Címzett: 
Hegedüs Gábor 

E-mail: 
hegedus.gabor@sporthorgasz.eu 

Fax: 
+36 59 352 273 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
http://www.sporthorgasz.eu/ 
A felhasználói oldal címe (URL): 

  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [x] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

[ ] 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  [ ] Postai szolgáltatások  
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[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem 
[x]  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

3. nyaras pikkelyes ponty beszerzése  

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  b) [x] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

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

  
[ ] Építési koncesszió 

[x] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória  

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

  

  

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Tiszafüred  

NUTS-kód HU322  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

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  

3. nyaras pikkelyes ponty beszerzése  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 03311000-2   

Page 3 of 10

2010.06.10.https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=14831/2010



II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

  

  

  

  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ]  

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

3. nyaras pikkelyes ponty 18.000 kg +30%  

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

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) 

Az időtartam hónap(ok)ban: 3 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY 
befejezés (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)  

A Szállítónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő kötbért érvényesíthet. Az 
érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás 
vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és 
hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után 1%, de minimum naponta 10.000 Ft, a teljesítés 
meghiúsulása esetén 15%.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  

A Megrendelő a teljesítésről 1 db végszámlát fogad be. A teljesítés ellenértékét a Megrendelő a 
teljesítést követően 30 nap fizetési határidővel egyenlíti ki.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  

Nem követelmény.  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) 
igen [ ] nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
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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: 
Valamennyi rész vonatkozásában: 
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) 
pontjaiban, valamint a 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 
3. Kizárásra kerül az eljárásból az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a 10% feletti alvállalkozója, 
illetve erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya 
alá esik. 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek, a 10% feletti alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó 
szervezetnek a kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján kell eljárniuk. 
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat eredeti vagy hitelesített másolatban kell benyújtani. 
Valamennyi nyilatkozatnak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi 
keltezésűnek kell lennie.  
Az ajánlattevőnek – a Kbt.71.§ (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10%-t meg nem haladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya 
alá esik. 
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők 
(alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

G1: Ajánlattevőnek, és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 
ajánlatában csatolnia kell a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóját az elmúlt 1 lezárt üzleti évre vonatkozva [Kbt. 
66. § (1) b)]  

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i):  

G1: Az ajánlattevő illetve a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó alkalmatlan, 
amennyiben a legutolsó 1 lezárt üzleti 
évében a mérleg szerinti eredménye 
negatív volt.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

M1: Az M1 pont szerinti alkalmassági feltételek teljesítését az 
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2008. vagy 
2009 üzleti évre vonatkozó ponty szállításainak ismertetését 
tartalmazó referenciaigazolással vagy az ajánlattevő 
nyilatkozatával (a szerződést kötő másik fél megjelölésével, a 
szállítás tárgyának leírásával, a kért ellenszolgáltatás 
összegének megjelölésével, a teljesítés idejének 
ismertetésével, a megrendelő, valamint a megrendelő 
nevében tájékoztatást adó személy elérhetőségének 
megnevezésével) igazolhatja, figyelemmel a Kbt. 68. § (1) 
bekezdésében foglaltakra.  

Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i):  

M1: Ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben 
a 2008. vagy 2009. üzleti évben élő 
pontyból nem értékesített évente 
legalább nettó 10 millió Ft értékben.  

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  
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III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  
  

  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [ ] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [x]    

Tárgyalásos [ ]    
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [ ]    

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) 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

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? igen [ ] nem 
[x]  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
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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: 2010/06/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 5000 Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: 

A dokumentáció vételára megfizethető készpénzben befizetve az Ajánlatkérő házipénztárába készpénz 
befizetéssel, vagy átutalással az Ajánlatkérő 70100011-11059572 sz. számlaszámára.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2010/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 10.00  

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: 3 vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/06/30 (év/hó/nap) Időpont: 10.00  

Helyszín : 5350 Tiszafüred, Gábor Áron u 2./a. Fsz-i iroda.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Kbt. 80.§(2) bekezdésében meghatározott személyek.  

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  

igen [ ] nem [x]  

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: 
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2010. július 5. 10.00 óra Helye: 5350 Tiszafüred, Gábor Áron u 2./a. fsz-i iroda.  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010. július 26. 11.00 óra  

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 
(adott esetben)  

igen [x] nem [ ]  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  

A dokumentáció a dokumentáció díjának megfizetését követően átvehető 5350 Tiszafüred, Gábor Áron 
u 2./a. fsz-i irodában munkanapokon 9.00 – 15.00 közt. A dokumentációt az ajánlatkérő elektronikus 
úton is rendelkezésre bocsátja, és kérésre postai úton is 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 [x] nem [ ]  

V.7) Egyéb információk: 

1. Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben biztosítja. 
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 
3. Az ajánlatba csatolni kell tartalomjegyzéket, a dokumentációban megadott minták alapján a kitöltött 
felolvasó lapot ( a felolvasó lapon az összesített ellenérték feltüntetését kérjük), az értelemszerűen 
kitöltött ajánlattételi nyilatkozatot, a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot alátámasztó iratokat 
(mérleg és eredménykimutatás egyszerű másolata), a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására 
szolgáló dokumentumot kitöltve, az esetleges referencia igazolások csatolásával; aláírási címpéldányt 
(egyszerű másolatban) mindazon személyeknek, akik az ajánlatban ajánlattevő, 10 % feletti 
alvállalkozó, vagy erőforrást biztosító céget a nyilatkozatok során jegyezték, 60 napnál nem régebbi, 
jelenlegi állapot szerinti cégkivonatot, egyszerű másolatban.  
4. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó 
termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes 
betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 
összes előírását betartja az ajánlati felhívás tárgyát képező halak tenyésztése és szállítása során. 
Fertőzött, degenerált, sérült, rossz kondíciójú hal nem kerülhet szállításra.  
5. A telepítési helyszínek felsorolását a dokumentáció tartalmazza. 
6. Az ajánlatkérő a teljes haltelepítés folyamatában nyilvánosságot kíván biztosítani, ezért az 
ajánlattevőnek kötelező biztosítani annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő munkatársai, valamint a 
horgászegyesületek által delegált tagok a halszállítmányok számolásánál, mérlegelésénél részt 
vehessenek, továbbá tűrni köteles, hogy a halszállítmányt az előző bekezdésben leírt személyek az 
ajánlattevő telephelyétől a telepítés helyéig végig kísérjék. 
7. Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdését alkalmazza. 
8. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani, zárt borítékban, amely borítékon 
fel kell tüntetni az ajánlatkérő nevét, címét, az eljárás tárgyát, azt, hogy „AJÁNLAT” és „Nem bontható 
fel 2010.06.30. 10.00 óra előtt”. A nem a fentiek szerint csomagolt ajánlatok esetleges elkeveredéséért 
Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 
9. Az ajánlatokban a nyilatkozatokat az arra jogosultnak cégszerűen alá kell írni, a lapokat 
spirálozással, vagy más módon zárt kötésbe kell fűzni, és a példányokra rá kell írni, hogy „Eredeti”, 
vagy „Másolat”. Minden tartalommal rendelkező oldalt folyamatos oldalsorszámozással és a cégszerű 
aláíráson felül a képviseletre jogosult kézjegyével (szignó) kell ellátni. Tartalommal nem rendelkező 
oldalaknak csak a teljesen üres – fehér – oldalak minősülnek. A másolatokat a kész eredeti 
példányokról kell készíteni; eltérés esetén az EREDETI példány az irányadó. 
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell - közös ajánlattevők esetén - nyilatkozatukat arról, hogy a 
szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a közös 
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ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket szabályozó, továbbá a képviselő 
cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat (konzorciumi 
megállapodás). 
11. A Kbt. 91. § (2) bekezdése értelmében Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése 
esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az 
eljárás eredményhirdetésekor ezen minőségben megjelölte. 
12. A jótállási és szavatossági feltételeket a dokumentációban található szerződés szabályozza. 
13. A dokumentáció nem ruházható át. 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/06/10 (év/hó/nap) 

A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE  

  
  
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

  
  
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
Tomtri Kft. 

Postai cím: 
Őrhegyi utca 5. 

Város/Község  
Őrbottyán 

Postai 
irányítószám: 
2162 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Dervalics Ákos 

Telefon: 
+36 30 378 4396 

E-mail: 
akos@tomtri.hu 

Fax: 
+36 1 555 1454 

Internetcím (URL): 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 
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Címzett: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS  

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

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

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 (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  
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