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From: Műszak [mailto:muszak1@kerepes.hu]
Sent: Tuesday, May 19, 2015 2:33 PM
To: 'Mandva'
Cc: 'hubai.agnes@chello.hu'; 'tmisefay@kmbk.hu'
Subject: RE: Közbeszerzési eljárás bonyolítására ajánlati felhívás
Importance: High

Tisztelt Mezeiné Nyitrai Beáta Ajánlattevő!

A 2015 május 19 – én 12,29 – kor érkezett elektronikus levelére válaszolva tájékoztatom:
-

a cégbírósági végzés és aláírási címpéldány másolatban elegendő

-

a közbeszerző kiválasztására irányuló eljárásunkban az ajánlati ár a legfontosabb szempont, ezért a
legalacsonyabb ajánlati árat adó ajánlattevő a legkedvezőbb is egyben

-

az iskolabővítésre vonatkozó tervpályázat nem érheti el a 25 millió Ft –ot, annak eljárási rendjét a

305/2011. (XII.23.) Korm. sz. rendelet 2.§ 2 és 4. bekezdésében foglalt tartalommal
kívánjuk lefolytatni.
-

a közétkeztetésre vonatkozó eljárás nyomán határozatlan idejű szerződést kívánunk létrehozni. A jelenlegi
szolgáltatás éves díjtétele meghaladja a 25 millió Ft –ot, így vélhetően az új eljárásban is ez várható.

Az Ön által feltett kérdésekről és válaszainkról a többi Ajánlattevőt is értesítem.

Tisztelettel: Fülöp Anna
Műszaki és beruházási irodavezető

From: Mandva [mailto:mandva@mandva.hu]
Sent: Tuesday, May 19, 2015 12:29 PM
To: Műszak
Subject: Re: Közbeszerzési eljárás bonyolítására ajánlati felhívás

Tisztelt Ajánlatkérő!
Köszönettel megkaptuk ajánlatkérésüket. Az ajánlatunk megadásához kérem, hogy szíveskedjenek
tájékoztatni az alábbiakról: a közétkeztetési tevékenység ellátásához szükséges lenne tudni, hogy milyen
eljárási rendben tervezik bonyolítani, nemzeti nyílt eljárás, ami meghaladja a 25 millió ft. becsült értéket,
vagy ez alatti, egy évre kívánják lefolytatni az eljárást, vagy többre?
Az általános iskola bővítésével kapcsolatban a 305/2011. (XII.23.) Korm. sz. rendelet szerinti
tervpályázati eljárást kívánnak lefolytatni, tekintetbe véve annak összes kötelező szakmai, anyagi
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vonzattal járó előírását? Ezt az eljárást milyen eljárási rendben tervezik lefolytatni, nemzeti vagy 25
millió ft. alatt?
Az ajánlatok értékelési szempontja a 6. pont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, az
összességében legkedvezőbb ajánlat. A két értékelési szempont együtt nem lehetséges, kérem,
szíveskedjenek ezt pontosítani.
A Felhívás 3. pontjában előírják a 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány benyújtását. Az azt jelenti,
hogy a meglévő- az iroda vagy a cég alapításakor készített- címpéldányt nem fogadják el, és csináltatni
kellene mindenkinek újat? A közbeszerzési eljárásokban sem előírás még eu. értékhatárt elérő
eljárásokban sem,, hogy mikori legyen a címpéldány és másolatot el kell fogadni.
Kérem a Tisztelt Ajánlatkérőt szíveskedjen a válaszát úgy megadni, hogy az előírt határidőre az
ajánlatunkat be tudjuk adni. Üdvözlettel:
Mezeiné Nyitrai Beáta

2015.05.18. 17:21 keltezéssel, Műszak írta:

Tisztelt Pályázó!

Csatoltan küldöm ajánlati felhívásunkat, melyre várjuk pályázatát.

Üdvözlettel:

Fülöp Anna
Kerepes Polgármesteri Hivatal
Műszaki és beruházási irodavezető

-dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta
ügyvéd
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 4. I. em 2.
Tel.: 331-3223, 302-7737, Fax: 332-6004
e-mail: mandva@mandva.hu
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