3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi Ferenc u. 103.
Város/Község: Tunyogmatolcs
Postai irányítószám: 4731
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárság
Címzett: Soltész Bertalan polgármester
Telefon: 44/359-030
E-mail: phtunyogmatolcs@freemail.hu
Fax: 44/359-030
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
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
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tunyogmatolcs Község Általános Iskolájának teljes rekonstrukciója
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)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

4731 Tunyogmatolcs, Árpád u. 3. (Hrsz.1046)
NUTS-kód HU323
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
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
Az „Észak-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben –
ÉAOP-2009-4.1.1/B-09-2010-0004„ – megnevezésű pályázat keretében
Tunyogmatolcs Község Általános Iskolájának teljes rekonstrukciója.
Vállalkozási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
II.1.7)

45214000-0

II.1.8.)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az „Észak-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben –
ÉAOP-2009-4.1.1/B-09-2010-0004„ – megnevezésű pályázat keretében
Tunyogmatolcs Község Általános Iskolájának teljes rekonstrukciója
vállalkozási szerződés keretében a dokumentáció részét képező építészeti
tervek alapján, melynek keretében
a meglévő iskolaépület bővítésre kerül az I. ütemben egy fedett, zárt
folyosóval kapcsoltan egy aula-zsibongóval, valamint egy nyaktaggal
hozzáfűzve 3 db tanteremmel, valamint az ezekhez szükséges kiszolgáló
helyiségekkel (vizesblokk, stb.). Mindez komplex akadálymentesítéssel,
az új épületszárny megvalósításával egyidejűleg a gépjármű forgalom
számára - a közlekedési tervfejezetben részletezettek szerint - a hátsó
bekötő út és 8 db + 1 db akadálymentes parkoló (OTÉK előírás alapján) kerül
megépítésre,
további külső munkák: 2968 m2-en parkosítás, út, telken belüli közmű és
kapu építése,
bővítés bruttó 858 m2.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék,
felesleges föld kitermelése és konténeres elszállítása lerakóhelyi átvételi díjjal
együtt.
A beszerzés részleteit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
műszaki leírás – ide értve az árazatlan költségvetési kiírást is – bárhol
konkrét típusra, gyártmányra utal, az kizárólag a beszerzés tárgyának
egyértelműsítése érdekében történt, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58.§ (7)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
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)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 9
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)
Késedelmi kötbér:
Késedelmi kötbér, amelyet Ajánlatkérő a szerződésben kikötött teljesítési
határidők vonatkozásában beálló késedelem esetén érvényesít. Késedelmes
teljesítés esetén a kötbér mértéke bruttó 100 000 Ft/nap.
Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 30 naptári
napot, úgy a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása
esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Hibás teljesítési kötbér:
Az ajánlati dokumentációban meghatározott, kivitelezési munkálatokra
vonatkozó szerződéses feltételek nem megfelelő módon történő teljesítése
esetén nyertesként szerződő Fél hibás teljesítési (minőségi), ill. meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:
Hibás teljesítési kötbér:
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke bruttó 500 000 Ft/alkalom.
Minőségi kötbér max. két alkalommal (két különböző részteljesítés hibás
teljesítése) érvényesíthető, a harmadik esetben a megrendelő jogosult a
szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére. A szerződés
rendkívüli felmondással történő megszüntetésére akkor kerülhet sor,
ha a korábban két alkalommal ténylegesen sor is került hibás teljesítési
kötbér érvényesítésére. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér kerül
érvényesítésre.
A hibás teljesítés esetére kikötött kötbért Ajánlatkérő az egyes
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő
termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.)
ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet mellékletében meghatározott
időtartam alatti szavatossági hibák felmerülése esetén érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:
Az ajánlati dokumentációban meghatározott, kivitelezési munkálatokra
vonatkozó szerződéses feltételek nem teljesítése esetén nyertesként
szerződő Fél meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:
A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesít, ha a
nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít. A kötbér alapja
a nettó ajánlati ár. A kötbér mértéke 30 %.
A jótállási garancia:
Ajánlatkérő a garanciális meghibásodások elvégzésével kapcsolatban
jótállási kötelezettség vállalását írja elő Nyertes Ajánlattevő részére, amelynek
minimális időtartama 60 hónap. A jótállási garancia mértéke a kivitelezés

nettó ajánlati árának 5 %-a, a fentebb leírtaknak megfelelően. Kezdete:
a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja, vége: a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napját követő naptól
számított 60 hónap. Ajánlattevő a jótállási garancia tekintetében köteles a Kbt.
53. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlatába becsatolni.
A jótállási garancia a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a.) pontja alapján teljesíthető.
A biztosíték kedvezményezettje Tunyogmatolcs Nagyközség Önkormányzata.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 10 %-nak megfelelő előleget biztosít a Nyertes
Ajánlattevő részére, amennyiben élni kíván vele (4. bírálati szempont).
Amennyiben az ajánlattevő élni kíván az előleggel, úgy Ajánlatkérő a Nyertes
ajánlattevő részére az előleg teljes összegére vonatkozó feltétel nélküli
és visszavonhatatlan bankgarancia nyújtását írja elő. A bankgarancia
érvényességi ideje: a szerződéskötéstől a kifizetésre került előleg teljes
elszámolásának időpontjáig (a végszámla kifizetéséig). Ajánlattevő az
előleg bankgarancia tekintetében köteles a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti
nyilatkozatot ajánlatába becsatolni. A bankgarancia kedvezményezettje
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata.
Az előleget a két részszámlában és a végszámlában köteles a Vállalkozó
elszámolni, oly módon, hogy a számlák értékét az előlegszámla százalékos
értékének (10 %) arányában köteles csökkenteni.
Két részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség. Az első
részszámla: az igazolt teljesítés minimum 30 %-os készültségénél a műszaki
ellenőr által igazolt teljesítésnek megfelelő összegű részszámla nyújtható
be. A 2. részszámla: az igazolt teljesítés minimum 50 %-os készültségénél
a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésnek megfelelő összegű részszámla
nyújtható be. A részszámlák összege a beruházás teljes nettó ajánlati árának
80 %-át nem haladhatják meg. A végszámla benyújtásának feltétele a lezárt
műszaki átadás átvételi eljárás és használatbavételi engedély jogerőre
emelkedése és a teljesítés igazolás Ajánlatkérő műszaki ellenőre által történő
aláírása.
A számlák (részszámlák és végszámla) a szerződésszerű teljesítés
igazolását követően nyújtható be. Ajánlatkérő az építési beruházás
ellenértékét Európai Uniós támogatásból fedezi.
A kifizetés 45 napos határidőre (2. bírálati szempont a kötelezően vállalt 45
napon túli napok száma), a KSZ-vel megkötött támogatási szerződés és a
4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet vonatkozó előírásai, különös tekintettel az 56.
§-a alapján, utófinanszírozással, a Kbt. 305.§ (1) – (7) bekezdései szerint
történik. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakra.
A beszerzés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított áfa fizetésének hatálya alá
tartozik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
A beszerzés az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül az Európai Unió
és az Ajánlatkérő együttes finanszírozásával valósul meg. Erre tekintettel
a benyújtott számlák támogatott részének kiegyenlítése a 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet 56.§ (1) bekezdése alapján utófinanszírozással történik.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem
kizárólagosan annak 36/A. §-a
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Kormányrendelet
A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet
A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet
A részszámlák és a végszámla kifizetésre irányadó egyéb rendelkezések
(Kbt. 305.§ (3) bek. szerint):
A Kbt. 305.§ (3) bekezdés alapján Megrendelő a következő szabályok szerint
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a
velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák
ki ezen számláikat;
b) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon
összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely
az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakembereket illeti meg;
c) a b) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő negyvenöt napon belül
átutalja a Vállalkozónak;
d) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek
számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)
visszatartja;
e) Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes
adóigazolásának másolatát Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy
Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a
(teljes) összeget az alvállalkozónak];
f) Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó
számláját, mely ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja
Megrendelőnek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket
az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
g) ha a Vállalkozó a d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg
Vállalkozót, ha igazolja, hogy a d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy
szakember nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett
összegre vagy annak egy részére;

Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fenti c) vagy f)
pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, Vállalkozó - a Kbt.
99. § (1) bekezdésében meghatározott - Megrendelő által adott hozzájárulás,
felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő
fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében,
kivéve ha Vállalkozó a fenti d), illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem
teljesítette.
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) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
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
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés c) pontja szerinti – az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó –
szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (2)
bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti – ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó,
továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet
az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja
szerinti erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés
a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó, továbbá
ajánlattevő részére erőforrást nyújtó valamennyi szervezet köteles a Kbt.
249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban,
Kbt. 61. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b)
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A közbeszerzés értékének 10%-át
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a gazdasági és
pénzügyi alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
P1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől legalább az alábbi
tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t
- a bankszámlá(ko)n a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 12
hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
P2. Ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles ajánlatába
becsatolni a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti, az utolsó három lezárt
pénzügyi évről szóló, a számviteli jogszabályok szerint készített beszámoló,
amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő
a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös
ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy jogelődjeik egyszerű vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által kiadott
nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti
eredményről (évenkénti bontásban).]”
.
P3.-P4. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az általa a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c.) pontja szerint köteles nyilatkozni arról, hogy
mennyi volt az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.),
a 3 év alatt összesen, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes és a
közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés és/vagy épületfelújítás) árbevétele,
attól függően, hogy mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4.§ 3/E. pontja
alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat a fenti alkalmassági követelmények
vonatkozásában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti - a Kbt. 4.§
3/D. pontjában definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel ez alól, ha
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése értelmében a (4) bekezdése szerinti nyilatkozat is csatolandó.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat - a Kbt. 70/A.
§ (1) bekezdés e.) pontjában foglalt dokumentumok kivételével - elegendő
egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt
valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó:
P1. bármely pénzügyi intézményi számláján az ajánlattételi felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó
sorban állás volt.

P2. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös
ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozót, ha bármelyikük vagy jogelődjük mérleg
szerinti eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évben negatív.
P3. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2008.,
2009., 2010.), a teljes árbevételének az általános forgalmi adó nélkül
számított összege nem éri a 3 év alatt összesen a nettó 400 millió forintot.
P4. Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozót, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben
(2008., 2009., 2010.), a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés
és/vagy épületfelújítás) tárgyban az általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételének összege nem éri el összesen a nettó 200 millió forintot.
.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak a P1 és P2 alkalmassági követelmények esetén külön-külön,
a P3 és P4. alkalmassági követelmények esetén pedig együttesen kell
megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M1-M2. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles
ajánlatába becsatolni az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben (2006.,
2007., 2008., 2009., 2010.) legjelentősebb referenciamunkáinak ismertetését
legalább a teljesítés helye és ideje, a szerződő másik fél, az építési beruházás
tárgya, a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősségére,
továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi építési beruházás
mennyiségére utaló más adat megnevezésével, a referenciamunkák rövid
ismertetésével. A referenciát a Kbt. 68. § (2) bekezdésében előírt módon kell
igazolni!
M3. A Kbt. 67. §. (2) bekezdése e.) pontja alapján mutassa be felelős
műszaki vezetőjét – magasépítési gyakorlatát is tartalmazó - szakmai
önéletrajza egyszerű másolatának és azon érvényes határozat egyszerű
másolatának benyújtásával, mely szerint felelős műszaki vezetőként
nyilvántartásba vették, amennyiben ezt a területileg illetékes Kamara bárki
által nyilvánosan és ingyenesen elérhető honlapja nem tartalmazza.
M4. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles
ajánlatába becsatolni ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt,az
egyenértékű intézkedés, az irányelv, vagy a rendszer leírását [Kbt. 67. § (2)
bek f)]
M5. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles

ajánlatába becsatolni a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2010. évre
vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4.§ 3/E. pontja
alapján az ajánlattevő nem támaszkodhat az M1 és M4 alkalmassági
követelmények vonatkozásában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti
- a Kbt. 4.§ 3/D. pontjában definiált - erőforrást nyújtó szervezetre; kivétel
ez alól, ha ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ez utóbbi esetben a Kbt.
65.§ (3) bekezdése értelmében a (4) bekezdése szerinti nyilatkozat is
csatolandó.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat - a Kbt. 70/A.
§ (1) bekezdés e.) pontjában foglalt dokumentumok kivételével - elegendő
egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a tárgyévet megelőző 5 évben
(2006-2007-2008-2009-2010) összesen legalább 1 db, egyösszegű,
bruttó 150 000 000 Ft értékben végzett befejezett (műszaki átadással
lezárult) oktatási intézmény magasépítésére és/vagy felújítására vonatkozó
referenciával.
M2. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan,
amennyiben nem rendelkeznek együttesen és összesen az ajánlattételi
határidőt megelőző 5 évben (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) befejezett,
azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt út és/vagy parkoló építési referenciával,
melynek összértéke minimum nettó 15 millió Ft.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, amennyiben együttesen és összesen nem rendelkezik legalább
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki egyetemi vagy főiskolai felsőfokú műszaki
végzettséggel, 5 éves magasépítési gyakorlattal és a 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendelet szerinti MV-Ép/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M4. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzetközileg elfogadott,
környezetgazdálkodási rendszerre vagy környezetvédelmi szabványoknak
való megfelelősségre vonatkozó minőségirányítási rendszerrel illetve az erre
vonatkozó, akkreditált szervezettől származó, érvényes, ISO 14001 vagy
azzal egyenértékű tanúsítvánnyal és környezetvédelmi vezetési rendszerek
egyéb bizonyítékaira vagy saját környezetvédelmi irányelvvel [Kbt. 67. § (2)
bekezdés f) pontja és a Kbt. 68. § (5) bekezdése alapján]
M5. Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan,
amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a 2010. évben nem érte el a 20 főt.

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóknak valamennyi alkalmassági követelmény esetén együttesen
kell megfelelniük.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
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) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám

IV.2.2)

Nettó ajánlati ár

60

Az előírtnál kedvezőbb fizetési
határidő napokban (A kötelezően
vállalt 45 napon túli napok száma, a
45 napon felüli ajánlat napokban).

15

Az ajánlatkérő által, a felhívás
III.1.2.) pontban előírt előlegre való
igénytartás (igen/nem)

15

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
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
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-9616 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/04/22 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/06/28 (év/hó/nap )
Időpont: 12:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 200000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevők vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánat alvállalkozók a dokumentációt a Tunyogmatolcs Község
Önkormányzat épületében a polgármesteri titkárságon, a Tunyogmatolcs
Polgármesteri Hivatal OTP Nyrt.-nél vezetett 11744027-15405487-00000000
számú számlájára "Tunyogmatolcs Község Általános Iskolájának teljes
rekonstrukciója" megjelöléssel történő átutalást követően vásárolhatják
meg bruttó 200 000.- Ft-ért. Az átvételkor a befizetést igazoló dokumentum
bemutatása és átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az
ajánlattevők részére kötelező.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/06/28 (év/hó/nap) Időpont: 12:00
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:
VAGY napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/28 (év/hó/nap)
Időpont: 12:00
Helyszín : Tunyogmatolcs Község Önkormányzata, 4731 Tunyogmatolcs,
Rákóczi Ferenc u. 103., Polgármesteri Iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés alapján.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét
és bármely egyéb hivatkozási alapot:

az „Észak-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben –
ÉAOP-2009-4.1.1/B-09-2010-0004„ – megnevezésű pályázat.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
2011. július 27.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. augusztus 8., 12:00 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
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges dokumentációt ajánlattevők vagy
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók részére a helyszínen történő átvétellel és regisztrációval,
ill. postai úton bocsátja rendelkezésre az ajánlati felhívás közzétételének
napjától, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8:00-14:00 óra
között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 - 12:00 óráig.
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:
1-10 pont.
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:
Az 1-2. bírálati részszempontok esetében részszempontonként a legjobb
ajánlat 10 pontot kap, a legrosszabb 1 pontot, ezen belüli a pontszámok
lineáris interpolációval kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra
adott pontszámok ezt követően az adott résszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra
kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
A 3. részszempont tekintetében ajánlatkérő pontozásos módszert alkalmaz,
amennyiben az ajánlattevő igényt tart az előlegre (igen), úgy a legrosszabb
1 pontot kapja, amennyiben nem tart igényt (nem), úgy a legjobb 10 pontot
kapja.
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
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a teljes körű hiánypótlás lehetőségét
szükség szerint több alkalommal biztosítja a Kbt. 83. § szerint.
2) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben a
második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megjelöli, akkor a nyertes ajánlattevő

visszalépése esetén, a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet
szerződést.
3) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy
elektronikus adathordozón (CD/DVD) és kinyomtatva 3 példányban (1 eredeti,
2 másolat) kell benyújtani, zárt közös csomagolásban, magyar nyelven. A
csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Tunyogmatolcs Község Általános
Iskolájának teljes rekonstrukciója - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi
határidő előtt nem bontható fel! Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények
tekintetében a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
4) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése
tekintetében.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés
a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatát /nemleges tartalommal is/.
6) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó
szervezetnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál
nem régebbi cégkivonatát.
7) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményének megnevezését, és számlaszámainak
felsorolását is tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban
feltüntetetteken kívül más pénzintézeteknél további számlát nem vezetnek.
8) Ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni azon cégjegyzésre jogosult(ak)
aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a
cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja
(aláírják).
9) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők megállapodását is be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A
megállapodásban fel kell tüntetni a teljesítés partnerek közötti megosztását
és az ellenérték – teljesítési aránynak megfelelő - %-os megoszlását,
tartalmaznia kell továbbá a képviselő cég meghatalmazását és az ajánlattevők
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetemlegesen felelősek a szerződés
teljesítéséért.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, illetőleg
műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban
állapította meg.
11) Amennyiben ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz
igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. Ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás fennállását a becsatolt
cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be olyan okiratot (pl.
ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely
kétséget kizáróan igazolja a Ptk. 685/B § (1) bekezdése vagy (2) bekezdése
a) vagy b) vagy (3) bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását.

V.8)

12) Az igazolásokat a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű
másolatban is benyújthatja az ajánlattevő.
13) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.
14) Az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés
alatt a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő.
15) Tekintettel arra, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg Ajánlatkérő
az eljárása folyamán a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdéseit alkalmazza.
16) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 125. § (3) bekezdés b.) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített
feltételek szerint.
17) Ajánlattevő köteles a Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel tájékozódni az
adózásra, a környezetvédelemre, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. Ajánlattevő köteles becsatolni nyilatkozatát a Kbt. 72.
§-a alapján.
18) Felelősségbiztosítás: ajánlatkérő a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján
a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő
rendelkezzen a beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes
építés biztosítási szerződéssel, valamint harmadik személyekkel szembeni
felelősség biztosítással, melynek kárérték limitje 30 millió Ft/káresemény
és 60 millió Ft/időszak. Az ajánlathoz csatolni kell a biztosító intézettől és
az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást vele
megköti.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/07 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
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
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

