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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 
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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: Kisbajcs Község Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth Lajos u. 1. 

Város/Község: Kisbajcs Postai 

irányítószám:9062  
Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Kamocsai Sándor polgármester 
Címzett:  

Telefon: 96/560-230 

E-mail: polgarmester@kisbajcs.hu Fax: 96/560-238 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisbajcs.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 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 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
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 

X Általános 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?            igen  nem X  

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola komplex akadálymentesítési 

munkái. 

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                        X b) 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: Kisbajcs, Arany 

J. u. 20. 
NUTS-kód                  HU221 

A teljesítés helye  

                     

                     

NUTS-kód                 •••••  

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 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola komplex akadálymentesítési 

munkái. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.26.27.00-8  ••••-•  ••••-• 

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

45.30.00.00-0 

45.26.26.50-2 

45.42.11.00-5 

45.31.31.00-5 

45.44.21.10-1 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

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) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

2 db akadálymentes mosdó, wc kialakítása, 1 db akadálymentes fürdő -wc kialakítása, 

biztonsági világítás-irányjelző rendszer kiépítése, 1 db acélváz toronyszerkezetű hidraulikus 

személylift beépítése. 571 m2 hidegburkolat cseréje, 322 m2 melegburkolat (pvc) cseréje, 

6210 m2 belső festés, 39 db belső ajtó cseréje,1 db bejárati ajtó cseréje, külső 5 % hajlású 

rámpa építése, akadálymentes parkoló kiépítése.  

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 szolgáltatás megrendelésre 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:   ••  vagy  napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           •••/  ••/••     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2010/09/30.      (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 jótállás mértéke: az ajánlattevő ajánlata szerint. 

Jó teljesítési garancia: nettó ajánlati ár 5%-a. Teljesíthető – az ajánlattevőként szerződő fél 

választása szerint – a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módokon. 

Az ajánlattevőnek a késedelmes teljesítésért késedelmi kötbért, a munka meghiúsulása esetén 

meghiúsulási kötbért kell fizetnie, részletek a dokumentációban.  

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

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést és az ajánlatkérő által ennek 

elismeréseként kiállított teljesítésigazolás (műszaki ellenőr által aláírt) kézhezvételét 

követően, a kiállított számla ellenében, átutalással történik, a Kbt. 305. § (3) bekezdése 

figyelembevételével a teljesítésétől számított 30 napon belül. 

Ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult.  

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  

                                                                                                

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 eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 

szervezet, akivel szemben 

- a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn; 

- a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt, valamint a Kbt. 61 § (2) bekezdése szerinti 

kizáró okok állnak fenn; 



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 

szervezet, akivel szemben: 

- a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; 

- a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 

A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó 

szervezetnek nyilatkoznia kell.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak 

csatolnia kell: 

P.1. valamennyi számlavezető pénzügyi 

intézményének az ajánlattételi határidőt 

megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata 

a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

arról hogy: 

- mióta vezeti a bankszámlát, 

- határidőre eleget tesz-e fizetési 

kötelezettségeinek, 

- a bankszámlán volt-e a nyilatkozat keltét 

megelőző 1 éven belül sorban állás 

P.2. az utolsó 3 lezárt üzleti év (2007-2009) - 

működési formájának megfelelő – a 

számviteli jogszabály szerinti beszámolójának 

másolatát 

P.3. az ajánlattételi határidőt megelőző két év 

(2008, 2009) (attól függően, hogy mikor jött 

létre) teljes forgalmáról, és ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti 

[épület felújítás, akadálymentesítés, 

kivitelezés] tevékenységével kapcsolatos 

forgalmáról szóló nyilatkozatot. 

A nyilatkozatokat eredetiben, az egyéb 

dokumentumokat egyszerű másolatban kell 

benyújtani. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, (és a Kbt. 71. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó) 

közös ajánlat esetén az ajánlattevők, ha: 

P.1. bármely pénzügyi intézményének 

nyilatkozata alapján:  

- nem tesz határidőre eleget fizetési 

kötelezettségeinek  

- vagy a bankszámláján a nyilatkozat keltét 

megelőző 1 éven belül 60 napot meghaladó 

sorban állás volt. 

P.2.Mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 

lezárt üzleti év (2007-2009.) közül 

kettőben negatív volt. 

P.3. Az ajánlattételi határidőt megelőző két év 

(2008, 2009) bármelyikében nem 

rendelkezik legalább évi nettó 100 M Ft 

teljes forgalommal, valamint nem 

rendelkezik évi nettó 40 M Ft közbeszerzés 

tárgya szerinti [épület felújítás 

akadálymentesítés, kivitelezés] 

tevékenységével kapcsolatos árbevétellel. 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kíván alvállalkozójának az 

1. és 2. pontban foglalt alkalmassági 

követelményeknek külön-külön kell 

megfelelniük. 

 



III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, közös ajánlat esetén az 

Ajánlattevők mindegyike, és a 10 %-ot 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nyilatkozata  

M.1. az ajánlattételi határidőt megelőző 

három év (2007-2009) legjelentősebb, a 

beszerzés tárgya szerinti építési 

beruházásainak (épület felújítás, átalakítás, 

kivitelezés) ismertetését a Kbt. 68. § (2) 

bekezdésben előírt módon, egyszerű 

másolatban, amelyben ki kell térni a 

következők részletezésére is: 

- munka megnevezése 

- teljesítés helye, ideje 

- ellenszolgáltatás összege 

- sikeres műszaki átadás időpontja 

- megrendelő és a referenciát igazoló személy 

neve. 

M.2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján azoknak a műszaki vezető 

szakembereknek, illetve vezető 

tisztségviselőknek a megnevezését, 

képzettségük, gyakorlatuk szakmai 

önéletrajzzal történő ismertetését, 

végzettséget igazoló okirat másolatokkal, 

akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

M.3. A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja 

alapján azoknak a teljesítésben részt vevő 

szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg 

vezetőknek létszámadatainak bemutatását 

végzettség, illetve képzettség szerinti 

bontásban, adott esetben működési 

jogosultságát alátámasztó kamarai, illetve 

hatósági igazolásának a becsatolása eredeti 

vagy egyszerű másolati példányban. 

M.4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja 

alapján az előző évre vonatkozó éves átlagos 

statisztikai állományi létszámról készült 

kimutatás, melyből ki kell tűnnie a fizikai 

dolgozók létszámának. Egyszerű ajánlattevői 

nyilatkozat nem elfogadott! 

M.5. Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlat 

esetén az Ajánlattevők, és a 10 %-ot 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó, ha: 

M.1. nem igazol összesen legalább 

ajánlattételi határidőt megelőző három évben 

2 db, sikeres műszaki átadással teljesített, a 

közbeszerzés tárgyával megegyező (épület 

felújítás, átalakítás, kivitelezés), legalább 

nettó 35 millió Ft értéket meghaladó munkát 

M.2. nem rendelkezik a feladat ellátásához 

felelős műszaki vezetővel, akik minimum 5 

év építőipari beruházás irányítására 

vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkeznek 

és az építési munkák helyszíni irányítását 

végzi, továbbá nem szerepel a felelős műszaki 

vezetői névjegyzékben, valamint nem 

rendelkezik legalább 1 fő vezető 

tisztségviselővel, aki legalább 5 éves vezetői 

tapasztalattal rendelkezik. 

M.3. nem rendelkezik legalább az alábbi 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: 

- legalább 1 fő felsőfokú, minimum 5 éves 

gyakorlattal rendelkező műszaki vezetői 

névjegyzékben szereplő „A” kategóriás 

felelős műszaki vezető szakemberrel. 

- legalább  

2 fő kőműves 

1 fő burkoló szakmunkás 

M.4. az előző évi átlagos statisztikai létszáma 

nem éri el legalább a 5 főt, melyből a fizikai 

állományban lévő dolgozók létszáma legalább 

2 fő. 

M.5. amennyiben nem rendelkezik: 

- legalább 1 db betonkeverővel minimum 150 

literes, 

- legalább 1 db min. 1,5 t teherbírású 

tehergépjárművel 

A feltételeknek együttesen kell megfelelni.  

 



a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, illetve műszaki 

felszerelés leírását. A leíráshoz csatolni kell a 

rendelkezésre állás jogcímét igazoló 

okiratokat (tulajdoni lap, bérleti szerződés, 

könyvelő által ellenjegyzett eszközkarton-

kivonat, stb.) is egyszerű másolatban. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X 

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen X   nem   

 

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.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     

X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 



Részszempont 

1. Ajánlati ár (Nettó ajánlati ár) 

2. Teljesítési határidő  

3. Jótállás időtartama  

4. Garanciális javítási igény 

bejelentésre reagálási idő 

5.Késedelmi kötbér mértéke 

Súlyszám 

40  

30  

20 

 

5 

5  

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 

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      nem X 

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)         

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:  2010.07.23. (év/hó/nap )                   Időpont: 10 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó 170.000    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t nem 

tartalmazza. A dokumentáció bruttó ellenértékét, az ajánlatkérő OTP BANK-nál vezetett 

11737007-15366698 számú bankszámlájára kell megfizetni.  

„Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - komplex 



akadálymentesítési munkái- ajánlattételi dokumentáció” közlemény feltüntetésével. A 

dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010.07.23. (év/hó/nap)                     Időpont: 10 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                            X                                     

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 ••••/ ••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ••• vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2010.07.23. (év/hó/nap)                     Időpont: 10 óra 

Helyszín :Kisbajcs Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, tanácsterem 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti 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  X    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

NYDOP 5.1.1/C-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

(Akadálymentesítés) amelyben támogató határozatot kapott.  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010. 07. 29.                               Időpont: 10 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010. 08.18. 

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)  

Igény esetén, a dokumentáció a jelen hirdetmény közzététele napjától az ajánlattételi 

határidő lejártának napjáig hétfő-péntek 08.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 08.00-10.00 óráig, Kisbajcs Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala, polgármesteri titkársági irodában személyesen, vagy kérésre postai úton (CD-n 

vagy papíron) is beszerezhető. A dokumentációt a +36/96/ 560-280 faxszámra küldött 

megkeresésben kell előzetesen igényelni, amelyben személyes átvétel esetén kérjük 

megadni annak pontos időpontját. A Kbt. 54. § (4) bekezdése esetén, amennyiben a 

dokumentáció megküldését kérik, azt az Ajánlatkérő az erre vonatkozó írásbeli kérelem 

kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az ajánlattevő részére megküldi. A 

dokumentáció átvételekor annak megfizetését okirattal igazolni kell. A dokumentáció 

másra át nem ruházható. 
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:  

a részszempontok szerinti tartalmi elem értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa 1-10 pontig terjed.  
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: 

 Ajánlatkérő az 1-5 részszempont esetében értékarányosítási módszert alkalmazza. Az 

ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot,a legkedvezőtlenebb 1 pontot, 

míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár 

alkalmazásával. 

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. A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban benyújthatók. 

2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás 

szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot 

tesznek. 

3. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban kötve vagy fűzve 

kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok borítólapján az „eredeti”, vagy „másolat” 

megjelölést fel kell tüntetni, megjelölés hiányában ajánlatkérő választ eredetit. A 

csomagoláson fel kell tűntetni az ajánlattevő nevét és címét. Esetleges eltérés esetén az 

„eredeti” példány tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

Ajánlat –„ Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola komplex 

akadálymentesítési munkái”. ajánlattételi dokumentáció - tárgyú közbeszerzési 

eljárásban. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. Az ajánlat minden 

oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat 

feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor 

tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő 



lejártáig ajánlatkérő I.1. pont szerinti címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint az ajánlattétel 

valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó 

csomagon fel kell tüntetni: Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel, 

azonnal a címzetthez továbbítandó.” 

4. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok hiteles magyar fordítását is 

csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt 

megelőzően. 

5. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, a 10% feletti 

alvállalkozónak és az erőforrás szervezetnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatát, 

nem magyar cég esetén annak megfelelő dokumentumot kell csatolni. Amennyiben a 

cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni 

kell az esetleges változásbejegyzési kérelmet. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni 

vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni. 

6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése 

esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ilyet 

hirdet. 

7. Ajánlattevő, közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike és a 10% feletti 

alvállalkozó valamennyi számlavezető bankjának megnevezését és a számlaszámokat 

tartalmazó nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 

más pénzintézet nem vezet a részükre bankszámlát. 

8. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra 

tekintettel hirdet eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné.  

9. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés a)-c) 

pontja, (3) bekezdése szerinti, és a 72. § szerinti nyilatkozatokat. Az ajánlattevőnek 

tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 

teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

11. Az eljárás lefolytatására a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás alapján került sor.  

12. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 

13. Közös ajánlattétel 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az 

ajánlattevők egyike veszi át az ajánlattételi dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén a 

nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a 

szerződés teljesítéséért. 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni 

egymás közötti (konzorciumi) megállapodásukat eredeti vagy hiteles másolatban, amely 

legalább a következőket tartalmazza: 

1. A vezető konzorciumi tag megjelölését; 

2. A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezése, valamint a részére adott 

meghatalmazás; 

3. A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 

4. Ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 



bemutatását,feladatok megosztásának ismertetését 

A közös ajánlattevők megállapodása minden: 

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 

- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, 

továbbá; 

- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül 

a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 

14. Az eljárás lefolytatására a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás alapján került 

sor. 

15. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beruházás megvalósítására nettó érték: 

32.480.000 Ft  áll rendelkezésre. Ezen összegtől történő 20 %-os eltérését, mind pozitív, 

mind negatív irányban a Kbt. 88. § (1) bek. f), g), h) pontja alapján ajánlatkérő 

érvénytelennek tekinti. 

16. Az Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2010.07.09. 

14.00 óra. Találkozó: Polgármesteri Hivatal épületében (9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 

1.) 

17. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §- ban foglaltaknak megfelelően biztosít hiánypótlási 

lehetőséget. 

18. Az ajánlatkérőnek az ajánlatát a módosított162/2004. (V.21.) Korm. rendeletnek 

megfelelően kell benyújtania, a költségvetést elektronikus formában is át kell adni. 

19. Ajánlattevőnek 2.000.000,- Ft ajánlati biztosíték elhelyezése mellett kell elkészítenie 

ajánlatát. A biztosíték igazolásának módja a Kbt. 59.§ alapján. 

20. Az ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvétel jogát fenntartja a 2009 évben nettó 

egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára. 

21. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 

22. A hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolta: Burányi Bernadett jegyző 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/06/28. (év/hó/nap) 

 


