……. sz.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a
„Bokod község oktatási-nevelési intézményeiben a közétkezés biztosítása érdekében készétel
beszerzése”
tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljáráshoz

Az ajánlattétel határideje: 2009. augusztus 17-én 13 óra 30 perc

2 0 0 9.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Bokod Község Önkormányzata (2855
Bokod, Hősök tere 6.) Telefon/fax: 34/490-151
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy neve: Valter Alajos
2.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:
Bokod Község Önkormányzata a Közbeszerzési Értesítő 2009. július 15-én megjelent
82/2009. számában, 13867/2009. iktatószám alatt „Bokod község oktatási-nevelési
intézményeiben a közétkezés biztosítása érdekében készétel beszerzése”tárgyában általános
egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé.
Az ajánlattételi dokumentációt 3 ajánlattevő vásárolta meg és az ajánlatok bontására 2009.
augusztus 5. napján 9 órakor került sor, amelyre 2 ajánlat érkezett.
A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban megadott alkalmassági, tartalmi –formai
szempontok szerint az ajánlatokat 2009. augusztus 6-én megvizsgálta, és elvégezte az
ajánlatok érvényességének, kizárási feltételeinek és az ajánlattevők alkalmasságának
vizsgálatát, kibocsátotta az erre vonatkozó hiánypótlásokat.
Az ajánlattevőknek 2009. augusztus 10-én 9 óráig kellett pótolni a hiányosságokat.
Az egyik ajánlattevő részben, a másik ajánlattevő pedig nem tett eleget a hiánypótlási
kötelezettségének.
Bokod Község Képviselő-testülete a döntött arról, hogy „Bokod község oktatási-nevelési
intézményeiben a közétkezés biztosítása érdekében készétel beszerzése” tárgyában
meghirdetett általános egyszerű eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel a Kbt. 92.§ (1)
bekezdése alapján b.) pontja alapján, mivel „kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak
be;”.
Bokod Község Képviselő-testülete a ugyancsak döntött arról, hogy a Kbt. 252.§.(1)
bekezdésének b.) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít a beszerzés
megvalósítása érdekében.
A Kbt. 251. § (1) bekezdés b) pontja szerint „ 250. § (1) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha az ajánlatkérő által lefolytatott
eljárás a 92. § b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy az ajánlattételi
felhívás feltételei időközben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő az általa
lefolytatott eredménytelen eljárás 88. § (1) bekezdésének a)–e) pontja alapján nem érintett
összes ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld.”
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Éves mennyiség:
Óvoda (gyermekek számára): Tízórai 12998
Ebéd 12998
Uzsonna 12998
(felnőttek részére) alkalmazotti ebédek 2068
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Ált. iskola (gyermekek számára) Tízórai 5645

Ebéd 17670
Uzsonna 5645
(felnőttek részére) alkalmazotti ebédek 1859
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Szociális étkeztetés ebéd 12836
A szociális intézményi, valamint az óvodai, az általános iskolai létszámok változása miatt
az éves adagszámok a tényleges létszámhoz igazodóan -20%-kal eltérhetnek évente.
A nyertes ajánlattevő feladata az ételek kiszállítása a közintézmények számára az
ajánlatkérő által megadott időpontokban.
Az ételek kiszállításához szükséges, ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező gépjármű
biztosítása és fenntartása a nyertes ajánlattevő feladata
A nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó eladási árnak tartalmaznia kell ételek
kiszállításának költségeit is. Ajánlattevő az ajánlatában megajánlott nettó eladási áron
felül semmilyen jogcímen térítésre nem tarthat igényt.
A közétkeztetés biztosítása az iskolai szünetekben is folyamatos (csökkentett
adagszámmal).A szerződés meghatározása: tervezési szerződés
4.) A teljesítés határideje:
A szállítás kezdő időpontja:

2009. szeptember 1.

A szállítás befejező időpontja:

2012. augusztus 31.

5.) A teljesítés helye:
Napközi Otthonos Óvoda Bokod Fő utca 47/A.
Móra Ferenc Általános Iskola Bokod, Fő utca 27
6.) Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással együtt, díjmentesen küldi meg.
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
- Ajánlatkérő előleget nem fizet.
- Ajánlattevő a havonkénti számlázásra jogosult a tárgyhót követő hónap 15-éig.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a 8 napon belül ellenőrzi, és banki átutalás
formájában egyenlíti ki.
8.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú
(alternatív) ajánlatot
9.) Az ajánlat bírálati szempontja: összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás
az összességében legelőnyösebb ajánlat
Részszempontok:
Részszempont:
1.Ajánlati ár (nettó + Áfa):
1.1.Az iskolai ebéd egy fő/napra vonatkozó nettó
ajánlati ára
1.2. Az iskolai tízórai és uzsonna egy fő/napra
vonatkozó nettó ajánlati ára
1.3. Az óvodai ebéd egy fő/napra vonatkozó nettó

Súlyszáma.

Ponthatár:

(70)

1-100

15
5

ajánlati ára
1.4. Az óvodai tízórai és uzsonna egy fő/napra
vonatkozó nettó ajánlati ára
1.5.Szociális étkezés ebéd egy fő/napra vonatkozó
nettó ajánlati ára
1.6. Alkalmazotti ebéd fő/napra vonatkozó nettó
ajánlati ára
2. Mintaétlap
2.1. Az 1 főre 10 napra vonatkozó élelmiszerfelhasználási kimutatások megfelelésének mértéke a
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes
rendelet
mellékletének
„C”-„D”
táblázatban
megnevezett élelmiszer alapanyag felhasználási
ajánlásaiban előírtakhoz
2.2 A 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM
együttes rendeletben foglalt melléklet „C”-„D”
táblázatában meghatározott nyersanyagnormától való
pozitív eltérés vállalásának %-os mértéke a
zöldségfélék (friss, mirelit, konzerv, szárított)
vonatkozásában

15
5
15
15
(30)

1-100

10

10

10

2.3. A 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM
együttes rendeletben foglalt melléklet „C”-„D”
táblázatában meghatározott nyersanyagnormától való
pozitív eltérés vállalásának %-os mértéke a
baromfihús vonatkozásában ( nyersanyagnorma alatt
az ajánlatkérő a hivatkozott táblázatok első sorában
megjelölt mennyiség egyharmad részét érti)
Az értékelés módszere az 1, 2, 3, 4, 5, 6. részszempont esetében a Közbeszerzések
Tanácsa 2008. november 28-án kelt 2/2004. számú ajánlásának III.A fejezet 1.a. pontja
szerinti értékarányosítás, míg a 7, 8, 9 részszempontok (mintaétlap) esetében a
pontszámok meghatározásának módja:A mintaétlapok vonatkozásában felállított
szempont tekintetében az ajánlatkérő szakértő bizottságának szakmai értékelése alapján
szempontonként sorrendbe rendezi az érvényes ajánlatokat a jelen felhívásban
meghatározott szempont szerint. Ezt követően a legjobb ajánlat kapja a maximális
pontszámot, a többi ajánlat elért pontszáma a legjobb ajánlathoz viszonyítottan kerül
megállapításra az arányosítás módszerével a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított
pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb pontszámot kapja.
10.)

Kizáró okok:

Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból,
- ha ajánlattevővel szemben vagy 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójával,
vagy alvállalkozójával, illetve 65.§.(3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 60.
§ (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d.) pontjában, vagy 61. § (2) bekezdésében,
- ha ajánlattevővel szemben vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóval, illetve erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt.

61. § (1) a)-c) pontjában, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai és a 61. § (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hiányát ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó
szervezet a Kbt. 249.§ (3) bekezdés alapján nyilatkozatával igazolja
11.) Alkalmassági követelmények:
A.) Pénzügyi-gazdasági:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők , ha nem rendelkezik legalább 5
millió Ft/év összegű és káreseményenként min. 3 millió Ft nagyságú a közbeszerzés
tárgyára (étkeztetés) vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással
Ennek igazolása: Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés tárgyára
(étkeztetés) vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítási kötvény eredetije vagy hiteles
másolata.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt 2 év
(2007, 2008.) bármelyikében a közbeszerzés tárgyával (gyermek-, diákétkeztetés)
megegyező forgalma nem érte el a nettó 15 millió Ft-ot. Ennek igazolása: A Kbt. 66.§
(1) bekezdés c) pontja alapján az elmúlt 2 év (2007, 2008) közbeszerzés tárgyával
(gyermek- és diákétkeztetés) megegyező forgalmáról szóló nyilatkozat
Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn;vesz és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében
az ajánlat tevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
B.) Műszaki-szakmai:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző két évben ( 2007,
2008.) évenként legalább minimum 250 fős létszámra vonatkozó, napi legalább
háromszori étkezést biztosító, legalább 2 évig folyamatosan teljesített, készétel
szállítására vonatkozó szerződésszerű teljesítésre vonatkozó nyilatkozattal alátámasztott
referenciával.
A referencia folyamatban lévő szerződésről is nyújtható, amennyiben az megfelel a fenti
kritériumoknak.
Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal (legalább a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés tárgya, továbbá az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi mennyiségére utaló más adat [az éves,
valamint a napi adagszám (intézmény- és étkezési típusonként) megjelölésével]
ismertesse az elmúlt 2 év (2007., 2008.) a közbeszerzés tárgyával megegyező (gyermek, diákétkeztetés) legjelentősebb szállításait. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon
túl tartalmaznia kell a kezdési és a befejezési határidő pontos megjelölését, valamint az
éves kiszállított adagszámot és a korosztály megjelölését. A referenciát a Kbt. 68.§ (1)

bekezdésében előírt referenciaigazolással kell igazolni. Az igazolások, nyilatkozatok
eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolandók. A fenti tartalmon túl a
referenciaigazolásban, nyilatkozatban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. Nem rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák elvégzéséhez és irányításához
legalább:
- 1 fő élelmezésvezetővel, aki legalább 1 éves szakmai gyakorlattal és szakirányú
végzettséggel
- 2 fő szakáccsal akik közül legalább az egyik legalább 3 éves, és egy fő 1 éves szakmai
gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkezik.
Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) szerint azoknak a szakembereknek,
illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, végzettségük igazolása,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajzokat, a végzettséget igazoló
dokumentumokat másolatban kell benyújtani, és nyilatkozatot a megbízás vállalásáról.
M.3. Nem rendelkezik -külső, független szakértő által igazoltan- működő
élelmiszerbiztonsági rendszerrel (HACCP) illetve a Kbt. 68.§.(4) bekezdésének
második mondatában írt egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival
Ennek igazolása: Élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) működéséről szóló külső,
független szervezet által kiállított tanúsítvány vagy igazolás eredeti vagy hiteles
másolati példányával, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
M.4. Nem rendelkezik Bokod Község közigazgatási határától számítottan 50 km-en
belül elérhető, engedélyekkel rendelkező, minimum 250 adag/nap kapacitású, saját
tulajdonú vagy bérelt főzőkonyhával.
Ennek igazolása: Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség (főzőkonyha) leírását,
szükséges az engedélyek becsatolásával, és Bokod község közigazgatási határától mért
távolságára vonatkozó adatot. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell továbbá azon
tartalmú igazolását vagy nyilatkozatát, hogy milyen jogcímen rendelkezik a bemutatott
főzőkonyha felett.
M.5. Nem rendelkezik legalább egy, a készételek szállítását végző, az előírt
szakhatósági engedéllyel rendelkező szállítójárművel.
Ennek igazolása: A készételek szállítására alkalmazott gépjármű szakhatósági
engedélyének másolata.
12.)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- Késedelmi kötbér mértéke a szerződés napi nettó összegének 1 %-a óránként, de
legfeljebb összesen a vállalkozási szerződés nettó értékének 10 %-a.
- A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 %-a.
13.)

Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

14.)

Ajánlattételi határidő: 2009. augusztus 17-én 13 óra 30 perc

15.) Az ajánlatok benyújtásának címe: Bokod Község Polgármesteri Hivatala (2855
Bokod, Hősök tere 6.)
16.)

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani.

17.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Bokod Község Polgármesteri Hivatala (2855
Bokod, Hősök tere 6.) jegyzői irodában kerül sor 2009. augusztus 17-én 13 óra 30
perckor. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
18.)
A tárgyalás időpontja: 2009. augusztus 17-én kezdés: 14.00 óra, helyszín: Bokod
Község Polgármesteri Hivatala (2855 Bokod, Hősök tere 6.)
19.)

A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai:

Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlat áttekintését követően az ajánlattevővel tárgyalást
folytat.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse
meg a szerződést. Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja.
A tárgyalás megkezdésekor, az első fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti
az ajánlattal kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait, illetőleg tájékoztatást ad a
szerződéses feltételek és műszaki tartalom véglegesítéséről.
A tárgyalás egy fordulós, melyben az ajánlattevő több tárgyalást is tarthat.
20.)
Az eredményhirdetés időpontja: 2009. augusztus 18-án 14.00 óra Bokod Község
Polgármesteri Hivatala (2855 Bokod, Hősök tere 6.)
21.)

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. augusztus 27.

22.)

A szerződés teljesítésére vonatkozó jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről;
- 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó
termékek előállításának feltételeiről
- 68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszerek
előállításának és forgalmazásának élelmiszer higiéniai feltételeiről
- 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet, az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról
- 852/2004/EK rendelet élelmiszerhigiéniáról

23.)

Egyebek:
a) Ajánlatkérő valamennyi, az ajánlathoz csatolandó igazolást, nyilatkozatot egyszerű
másolati formában elfogad.
b) Az ajánlatkérő a bontási eljáráson - Kbt. 80.§ (3) bekezdésének figyelembe
vételével - a felolvasólapon szereplő adatokat ismerteti.
c) Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevő köteles viselni.

d) Az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásnak, a
dokumentációnak, a megadott műszaki specifikációnak, illetve a jogszabályi
előírásoknak.
e) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján kérhet, és kaphat.
f)

Ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe-venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy vállalkozói igazolványának
másolatát.

g) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb
ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt is, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez
utóbbival köt szerződést.
h) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
1) Az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
2) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- c) pontja, valamint (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatát.
3) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégjegyzésre jogosult
képviselője/képviselői aláírási címpéldányának másolatát
4) Felolvasó lapot.
i) Az ajánlathoz csatolni kell korcsoportonkénti bontásban a teljesíteni kívánt
étkeztetést reprezentáló, a referenciában megjelölt szállítási hely már teljesített 1-1
étlapjait az alábbi kategóriákra vonatkozóan (az étkeztetés napjai mindegyik étlap
esetében: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek):
- 1x30 vagy 3×10 napra nyári-őszi időszakra szóló ebédétlap (pl. szeptember) óvodások (3-6 év)
- 1x30 vagy 3×10 napra téli-tavaszi időszakra szóló ebédétlap (pl. január és
május) - óvodások (3-6 év)
- 1x30 vagy 3×10 napra téli-tavaszi időszakra szóló ebédétlap (pl. január és
május) - általános iskola (7-14 év)
- 1x30 vagy 3×10 napra nyári-őszi időszakra szóló ebédétlap (pl. szeptember) általános iskola (7-14 év)
- az 1 főre 10 élelmezési napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási kimutatásokat
és összehasonlításokat a 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes
rendelet mellékletének „C” táblázatban megnevezett élelmiszerekre.
- az étlapok tekintetében a napi energia- és tápanyag beviteli és élelmiszerfelhasználási kimutatások a rendelet előírásaitól legfeljebb +/-20%-os eltérést
mutathatnak.

- Az étlapoknak meg kell felelniük a korszerű és egészséges táplálkozás
kritériumainak, az idényjellegnek, illetve az adott korosztály életkori
sajátosságainak.
- A beadott étlapokra vonatkozó számítás szükséges, mely tartalmazza a napi
összfehérje ill. állati és növényi fehérje mennyiségét-, baromfihús mennyiségét- és
a zöldségfélék (friss, mirelit, konzerv, szárított) mennyiségét grammban kifejezve.
j) Ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevőnél a Kbt. 71. § (1) bek. b)
pontja szerinti alvállalkozójánál nem került sor az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző három évben szolgáltatási tevékenységében szakhatóság (ÁNTSZ) által
elrendelt konyha működést korlátozó vagy felfüggesztő intézkedésre.
k) Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
l) Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani, egyértelműen
megjelölve az „eredeti” és a „másolat” példányokat. Amennyiben az egyes
példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
m) Az ajánlat eredeti példányát és a másolatot gépelve vagy nyomtatva, vagy
eltávolíthatatlan tintával olvashatóan írva, tartalomjegyzékkel és folyamatos – a
tartalommal rendelkező oldalak- oldalszámozásával ellátva, roncsolásmentesen,
nem bontható kivitelben (szalaggal átfűzve vagy kötve) kell beadni. A
nyilatkozatokat és az ajánlatot az ajánlattevő cégszerű aláírásával, vagy olyan
személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(ke)t a cégjegyzésre jogosult(ak)
meghatalmazott(ak). A cégszerűen aláírt meghatalmazás az ajánlathoz csatolandó.
Az egyéb oldalakat elegendő a meghatalmazott személy kézjegyével ellátni.
n) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az
ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az
ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.
o) Az ajánlatokat a IV.3.7).) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezőleg.
24.)

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. augusztus 10.

Bokod Község Önkormányzata
ajánlatkérő

