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2. A beszerzés
tárgya
(díszdobozzal,
Az ajánlatkérő
betétte|,
kapszulával)a 2013.évi
''A TDK.szervczői díj € | készítése
xxxl' országos Tudományos Diákkőri Konferencia |ebonyolításához''
tárgvúbeszcÍzési
eIiárást
indítajeleDajánlatkérés
megküldésével'
Az ajánlatkérő
felkériaZajálrlattevókel'
hogytegyeDekajáD]atoraz e dokumentumban.
valaminta mellékleteiben
leiíakfig-velelnbevételével'
Az ajánlatkéÍő
tájékoáa1ja
az ajánlaÍevőket'hots}az eljáráséÍtékénól
fogva nem tartozika KözbeszerzésekÍő|
szóló 20l l' évicVIIl' törvény(Kbt.)hatályaalá'
3. TartaImi leírás éskövetelményspecifikáció
TDK-szervezőidíj:
925-ös finomságú
ezüstbólkészül'átmérőjel7 mm.vastagsága1,4mm' A kitíjzőaz országosTudo'
mányosDiákköri Tanács(oTDT) szimbóIumát.a baglyotábÍázolja'középenfeIirat:országosTudományosDiákköri Tanács.Körfeliratbana Kiváló Szervezőfeliratolvasható.Az egészantikoIthátterű'
Hátsó részén
tű éspil|angózár'
MennyiségI
50 darabTDK-szervezőidÜ
50 darabkapszula
50 darabműbőrszerűbordó színiidíszdoboz
50 darabbordószínűbetét
Kérjijk,hoByaz ajánlatiár a szállírásköltségét
is taÍtaln]azza'
4. Áz ajánlaÚok bírálati szempontrendsz€ r €
A.z aján|^tkérőa leg.,l..csonlabb ijdnla|i á|, mint bírálati szempont alapján értékelia benyújtott
ajánIatokát.
Az ajánlatkérő
kiköti. hogy az ajánlatkérést
az ajánlattételi
határidőtmegelőzőenbármikorvisszavon.
hatja,iIletveaz eljárástbármikor.indoklásnólkiil ercdménytclennck
nyilváníthat.ja'

fenntartja
Az ajánlatkérő
annakjogát' hogyaz ajánlattételben
szer€ p lő darabszámná]
kevesebbszá|!i
tásáÍólkössön szerződést,
amennyibenaz ajánlattéteIi
felhívásban
meghatározott
darabszámÍa
beérke.
zettárajánlatokmindegyikemagasabb'minta feIadatra
Íendelkezésre
ál|ó keretösszeg5.

Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások
Az ajánlatkéÍő
felhívjaaz ajánlattevőkfigyeImét,
hogyköt€ | es érvén}'te|ennek
nyi|vánítani
aa az
amelyben
aján|atot'
az el|enszolgáltalás
ménéke
eléri.vagy me8haladja
az aján|atkérés
idópontjáközbeszerzési
banérvényes
énékiatán(netló8 millió forint)'ugyanakkorfe|hivja^zajánlattevók
figyelmét
afrais' hogye kitételnema beszerzés
becsiiltértékének
meghatároásacéljábó|szeÍepe|
Áz ajánlatkéröérvényte|enné
az aján|atkérésben.
nyilvánithatjaaa az ajánlatotis. melvbenaz e||enszo|8á|tatás
mértéke
meghaladja
az ajánla(kérö
rendelkezésér€
á|ló Pénzügvikcrctct'
Az ajónlaÍkéó a Íeladat elláÍására eg)összegii ajánliti úru|yb a Felolv1sóIap (2. szómúmell ékleÍ)szef in| regadv&
.Az ajánlattevőnek
az ajánlatkérés
részét
képezónyilatkozatminta
kitöltésével
keIlajánlalotteDnie'
az ajánlatiáratúgykelI nreghatároznia.
Az ajánlatÍevőnek
ho8yaz a szolglíl|atlis
elyégzósówuli|u
beszerz^éveléPí|és
megyolósítlísúyul
kapcsolatosva|^mcnnyiköhségéttartalmazza'A nyeíes
ajánlattevőaz aján|atkéÍő
által eIfogadott
aján|atiáron feIiil egyébköltsége|számo]ására
ncnr.io.
sosult.

6. A szerződésmeghatározása,hatá|ya,teljesítési
határidő
Az ajánlatkérő
Yál|alkozásiszerződést
kiván kötni a nyertesajánlatlevővel'
.
.

pontosidőpontjárólaz ajánlar
A szerződéskötés
tervezettnapja:20l3. június7. A szerzódéskötés
kérö a nyertesajánlattevőt
értesíti.
A szerzódés
teljesítésének
véghatárideje
201].június20. Az ajánlatkérő
a megadottvé8határidónélkorábbite|jesítest
elfogad.

Az aján|atkéÍő
aa e|járásnyeÍtesével.
vagy annakvissza|épése
esetén
a következő legkedvezőbb
aján.
aján|attevövel
latotbenyújtó
köt szerződésl'
7'

Kizáró okok, alkalmasság

Az eljárásbannem lehetaján|attevő,
aki/ame|yaz aján|atinyilatkozatban
meghatározott
kizáró okok
lratályaalattáll' A kizáÍóokokÍóIa 1' sz' melléklet
az ajánlattevőknek'
alapjánkell nyilatkozniUk
Az ajánlatkérő
kizáíjaaz € I járásbóI aá az ajánlattevöl.aki döntését
bármilyenmódon befolyásolni
próbálja'
A|kalnatlan a sz€rződés t€Üesítéséreaz az aián|alteyő' aki nem rendelkezik hórom, eqJ/enként
legalább 200,000.-EUF éÍlékíi
ére,i,4<itíiző
készílésí
rc|ercnciával. A fefefenciók.óI a 3. számúmel.
lé*letsze|int kell nyilalkozní
8.

Az aján|atok benyújtásával kapcsolatos e|őírások

8.l A2 ajánláttóteliharáridő: 2013.júniüs3. l0;00 óra.
lelhívjaaz aján|attevők
Az ajánlatkérő
figyelmét.
hogynemlaí nyiIvánosbontásieljárástA postánfeladottajánlatokataz aján|atkérő
csak akkortekintiaz aján|attételi
hatáÍidőnbeIiilbenyúj.
tottnak,ha annakkézh€ z -'/éÍe|é|e
az aián\atÍé|e|i
határidőlejáíáigsor kerÍjl'Az ajánlat'il]etveaz azzal
kapcsolatos
küldemények
elvesÍéséből
eredókockázataz aiánlattevőt
terheli'

Az ajáÍl|at
eIkészítésével
ésb€ n yÚjtásávalkapcsolatban
felmerülőösszes kö|tséget.
kockázatotaz aján|anevónekk€ | l vise|nie.Az eljáráslefo|Íatásátólvagy kimenetelétő|
fiiggetlenülaz ajánlatkéÍó
semmifélemódonnemtehetófel€ | őssévagy köte|essé
ezekkeIa költségekkelkapcso|atban'
pályázatoknem igényelhetók
Az ajánlatkérőtől
a benyújtott
vissza.azokatajánlalkéÍő
bizalmasankezeli ésmegőrzi'
Az ajánlat benyújtásánakh€ l ye: 1055 Budapest,szalay utca l0-14., oktatáskutató ós F€ i lesztő
Intézet'oTDT Tilkárság

8.2Az aján|attéte|
ésa teljesítés
ny€ | ve: a ma8yar'
8,3 Az ajánlAtok b€ n yújtásának módja: Áz aján|alot2 pé|dányban'
egyenkénlösszefüzve va8y
es/bekötv€ , I daÍab|ezÁfi'cégJelzésse|
e||átottcsomagba|l
ke|Ibenyújtani'
ésÍákel| írni:..AjánIat:A TDK.szervezőidíj(díszdobozza|.
betéttel.
kapszu|áva|)
e|készítése
a 20]3-évi XXx|. orságos TudományosDiákköri Konferencia|ebonyolításához
csak ^zaján|attételi
határidőtkövetőenbonthatófe|!''
8.4 Az ajánIathozcsatolaudódokumentumok:
.
.
.

cégszerLien
a|áírtaiánlattételi
nyilatkozat(az ajánlatkérés
l' számúmel|ékletében
la|álhatónyiIat.
kozatminta
kitöltésével):
fe|olvasólapa 2. számúmelléklet
szerinL.
nlilotkozal a reÍefenciókról a 3. szlimúmellékle|sze|inl.

Az énékelésnél
kizáÍólag az aján|atkéÍésnek
megfelelő. hiáLn}talandokumentációt benyújtó
ajánlattevő ajánlatát vesszük figye|embe' A hiányosan benyújtott'tartalmilag a fe|hívásnak
nem megfe|eIóajánlatok eluiasításlirakerü|nek'
8.5 A nyertes aján|atÍevőnek a szerzódéskötéstmegelózően be kell nyújtania a köv€ t k€ z ő
dokumeDtumokat (amennyibcn rendelkezik azokkal):
. a szerzódéskötésidőpontját mege|őző ó0 napná| nem régebbi eÍedeticégkivonatának
(fény)másoIata'
példánya;
vagy a cégkivonat
nyomtatott
céghírekból
. aláírásicímpéldánya(i)
egyszerűmásolatban;
Cé8szerű
aláírásnak
minősü|az ajánlattevóazoncé8jegyzésrejogosu|t
képviselőjének
vag} képviselóinek az aláíÉsa'aki(k)nekaz aláírásicimpéldányát
az ajánlathozcsatolták,továbbáa cégbé|yegző
|e.
_ a|áírásalatt/felett/mellett
nyomatvagya cégkivonatban
sz€ r ePlő pontoscégnév
töÍténö- nevüka|á.
írásaszerepel'
Az lján|rtkérésmegküldésónekíepje: 20l3. rnájus30.
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