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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM 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: Abony Város Önkormányzata  

Postai cím: Kossuth tér 1.  

Város/Község: Abony  

Postai irányítószám: 2740  

Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Romhányiné Dr. Balogh Edit  

Telefon: 53/361-571  

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/popup/pid/0/hirdetmenyPdfDownload?hirdetmenyID=Hirdetmeny.portal_12426_2010


E-mail: abony@abony.hu  

Fax: 53/360-010  

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

xHa 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  

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  

Általános közszolgáltatások  

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  

Védelem  

Szociális védelem  

Közrend és biztonság  

Szabadidő, kultúra és vallás  

Környezetvédelem  

Oktatás  

Gazdasági és pénzügyek  

xEgyéb (nevezze meg): helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.Tv. szerinti 

tevékenység  

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  

Vállalkozási szerződés a „Somogyi Imre Általános Iskola felújítási munkálatai valamint 

komplex akadálymentesítése” tárgyában.  

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  

2740 Abony, Szelei ut 1-3. szám  

NUTS-kód HU102  

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  

Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Somogyi Imre Általános Iskola 

felújítási munkálatai valamint komplex akadálymentesítése  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45214200-2 
  

További tárgyak: 45453100-8 

45262800-9 

45110000-1 

 

 

II.1.7)  

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  

II.1.8.)  

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 ingatlanon az iskola kétszintes főépülete, egy külön álló két tantermes épület, egy külön 

álló tornaterem található. Kivitelezés tárgya: 2 db akadálymentes parkoló kialakítása, 75 m2 

külső idomkő burkolat készítése, 2 db útbaigazító jelzőtábla felállítása, 106 fm lépcsőél 

csúszásmentesítő profil készítése, 15 db külső-, belső ajtó elhelyezése, 26 db ablak beépítése-

átalakítása, 33 db ajtó küszöb megszüntetése, 100 fm lépcsőkorlát építése, 105 db fali 

kapcsoló elhelyezése-áthelyezése, 4 db mozgáskorlátozott WC, 1 db mozgáskorlátozott 

zuhanyzó kialakítása, 2 db FM rádiós indukciós hurok kiépítése, 3 készlet beltéri információs 

táblák elhelyezése, 1 db 630–AA típusú felvonó beépítése. Részletezve a dokumentációban 

lévő műszaki leírásnak megfelelően.  

II.2.2)  

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  

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:  

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  



VAGY: kezdés 2010/07/01 (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)  

Késedelmi kötbér (minimum:100.000.-Ft/nap), meghiúsulási kötbér (2.300.000.-Ft), teljesítési 

és jótállás biztosíték (1.500.000.-Ft), jótállás tartama (minimum 24 hónap), előleg-

visszafizetési biztosíték: a nettó „Szerződés Elfogadott Végösszegének” 10 %-a, (ajánlattevő 

választása szerint) a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerint, valamint a dokumentációban 

meghatározottak alapján, figyelemmel a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (5)-(6) 

bekezdéseire.  

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

rendelkezésekre  

A nyertes ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az ajánlattételi 

dokumentációban részletezettek szerint. A Megrendelő – a Kbt. 305. § (3) bekezdésére 

tekintettel – a teljesítés ellenértékét átutalással, a Vállalkozó számlájának és a Megrendelő 

képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után, a teljesítést követő 30 napon 

belül egyenlíti ki. A végszámla - melynek mértéke legalább a bruttó ajánlati ár 40 %-a - 

kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. Az ajánlatkérő előleget 

fizet, melynek mértéke maximum a nettó „Szerződés Elfogadott Végösszeg” 10%-a. A 

visszafizetés ütemezésére, az ajánlati dokumentáció útmutatójában rendelkezik Ajánlatkérő.  

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben)  

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg közös gazdasági társaság 

létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös 

ajánlattevőknek külön nyilatkozatban és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.  

III.1.4)  

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha 

igen, a különleges feltételek meghatározása  

1997. évi LXXVIII. törvény, 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet, 191/2009.(IX.15.) Korm. 

rendelet  

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:  

Kizáró okok:  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) 

pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 

61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban, valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

valamelyike fenn áll.  

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) 

bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés 

a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  

- Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja 

szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás 

során felmerül. 

Megkövetelt igazolási mód:  



1) Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt 

alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a 

Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok 

hiányáról.  

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: 

P1) az utolsó 2 lezárt üzleti év (2007,2008.) - működési formájának megfelelő – a számviteli 

jogszabály szerinti beszámolójának másolatát; 

P2) az ajánlattételi határidőt megelőző két (2008, 2009.) év teljes forgalmáról, és ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti [épület felújítás, átalakítás, kivitelezés] 

tevékenységével kapcsolatos forgalmáról szóló nyilatkozatot 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha  

P1) az utolsó 2 lezárt üzleti év (2007, 2008,) a mérleg szerinti eredménye negatív volt; 

P2) az ajánlattételi határidőt megelőző két év 2008, 2009.) egyikében sem rendelkezik 

legalább évi nettó 70 M Ft teljes forgalommal, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 

két év 2008, 2009.) valamelyikében nem rendelkezik évi nettó 40 M Ft közbeszerzés tárgya 

szerinti [épület felújítás, átalakítás, kivitelezés] tevékenységével kapcsolatos árbevétellel. 

Az ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az 1) pontban meghatározott alkalmassági 

követelménynek önállóan kell megfelelniük. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 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: 

M1) az ajánlattételi határidőt megelőző három év 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: 

- a szerződő fél, 

-az elvégzett munka rövid leírása, 

-az ellenszolgáltatás összege, 

-a teljesítés helye és ideje, 

-a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége. 

M2) azoknak a műszaki vezető szakembernek, illetve vezetők tisztségviselőknek a 

megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, 

végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

M3). a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak bemutatását végzettség, illetve 

képzettség szerinti bontásban. 

M4.) az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást, nyilatkozatot. 

M5) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség 

leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi), továbbá 

nyilatkozatát arról, hogy a munkagép a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban 

van. Csatolni kell továbbá a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát. 

A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell 

csatolni, az egyéb módon már rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre 

vonatkozó már meglévő bérleti szerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal, 

hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az 



eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az 

igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem 

rendelkeznek: 

M1) az ajánlattételi határidőt megelőző három évben összesen legalább 2 db, a közbeszerzés 

tárgya szerinti (épület felújítás, átalakítás, kivitelezés) műszaki átadás-átvétellel lezárt 

szerződésszerűen teljesített, egyenként legalább nettó 30 millió Forint értékű referenciával; 

M2) nem rendelkezik a feladat ellátásához 

legalább 1 fő a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 

(Módosította 290/2007. (X.31.) Korm. Rendelet 1. számú melléklete szerinti „FMV-Épületek 

A” besorolással rendelkező szakemberrel, aki minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik 

és az építési munkák helyszíni irányítását végzi, valamint nem rendelkezik legalább 1 fő 

vezető tisztségviselővel, aki legalább középfokú végzettséggel és 1 éves vezetői tapasztalattal 

rendelkezik. 

M3.) nem rendelkezik legalább 2-2 fő kőműves, festő-mázoló, villanyszerelő és víz-

gázszerelő szakemberrel  

M4.) az előző évi átlagos statisztikai létszáma nem érte el az 5 főt. 

M5) nem rendelkezik a következő munkagépekkel: 1 db tehergépjármű 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  

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 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft) 70 

Vállalt teljesítési idő (egész napokban megadva) 15 

Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész 

hónapokban (csak egész hónapszám lehet, min.24 hónap) 
10 

Késedelmi kötbér (Ft)(minimum:100.000.-Ft/nap) 5 



IV.2.2)  

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? nem  

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: 2010/06/07 (év/hó/nap )  

Időpont: 10:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000.-Ft  

Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja:  

Az összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az 

ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. Raiffeisen Bank ZRt, Szolnok 12050002-

00115643-00100001 számú számlájára „Somogyi Iskola” megjelöléssel, vagy 

készpénzbefizetéssel KÁR-MENTOR Bt. házipénztárába, a Szolnok, Arany János út 20. szám 

alatti irodájában.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum: 2010/06/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00  

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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010/06/07 (év/hó/nap)  

Időpont: 10:00  

Helyszín : Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2740 Abony, Kossuth 

tér 1.)  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint  

 

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:  

KMOP-4.5.3-09-2009-0040 „Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában”  

V.3) További információk (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  

2010.06.11-én, 09:00 óra. Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ( 

2740 Abony, Kossuth tér 1. ) I. em. Tárgyaló  

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

2010. 07. 01-én, 10:00 óra. Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ( 

2740 Abony, Kossuth tér 1. ) I. em. polgármesteri iroda  

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)  

A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattevők esetében elegendő, ha a 

dokumentációt az egyik ajánlattevő vásárolja meg. A dokumentáció átvehető a vételár 

kifizetését igazoló dokumentum átadása ellenében, a felhívás közzétételének napjától az 

ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. irodájában, Szolnok, Arany János út 20. szám 

alatt, munkanap 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-

10:00 óráig, előzetes telefonos egyeztetést követően. A dokumentáció beszerezhető a Kbt. 

54.§(4) szerint is.  

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:  

70-90 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 ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a 

IV.2.1.) pont szerinti résszempontok alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám 

részszempontonként: 70-90 pont. Valamennyi bírálati elem tekintetében az ajánlatkérő 

számára legkedvezőbb ajánlati érték kap 90 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlati érték kap 70 

pontot. A többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 70-90 pont között lineáris arányosítással 

kerül kiszámításra. Az így megállapít  

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 egyéb érvényességi feltételként a Kbt. 306.§ (2) szerint írja elő a kivitelezés 

teljes körére és idejére a felelősségbiztosítás kötését, az ajánlati dokumentációban 

részletezettek szerint.  

2.) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban 

benyújtani. 



3.) Ajánlattevőnek a saját maga és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt minden alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell a cégjegyzésre 

jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát másolatban. 

4.) Ajánlattevőnek a saját maga és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt minden alvállalkozója vonatkozásában csatolnia kell az ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, cégbíróságon nem jegyzett jogi 

személyek esetén alapító okiratát, egyéni vállalkozó esetén működési engedélyt másolatban. 

Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a 

változás bejegyzési kérelem másolatát is. 

5.) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. §(1) 

(2) bekezdésre, illetve 71. § (1) (3) bekezdésre vonatkozóan. 

6.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második 

legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. [Kbt.91.§ (2) bekezdés. 

7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

8.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 

létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges 

kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlathoz csatolniuk kell a 

konzorciális megállapodást. 

9.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500.000.- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. 

A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján teljesíthető. Az ajánlatkérő fizetési 

számlaszáma ERSTE Bank Nyrt, 11993609-06147486-10000104. Az ajánlati biztosíték a 

Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati 

biztosíték után kamatot nem fizet. 

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték 

befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás 

esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy hiteles 

másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példányának csatolása útján) 

kell igazolni. 

10.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt 

gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és 

balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról. 

11.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt 

felvonulási területet minimalizálja. 

12.) Az építési ütemtervet az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, továbbá az 

ajánlatban foglaltak érvényesítésével, ajánlattevőnek kell az ajánlatban elhelyeznie. 

13.) A sikeres ajánlattétel érdekében Ajánlatkérő 2010.05.27-én 10:00 órakor, (2740 Abony, 

Szelei út 1-3. szám alatt) helyszíni bejárást biztosít. 

14.) A kivitelezés teljes ideje alatt az Ajánlattevő feladata az építési terület oly módon történő 

lezárása, amely biztosítja a zavartalan tanítás feltételeit. 

15.) Hiánypótlás az eljárás során a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosított.  

16.) Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, az 

ajánlattételi határidő napján 8 – 10.00 óra között nyújtható be, az ajánlattételi felhívás V.3.2. 

pontjában megadott címre. 

17.)Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet nettó 37.831.265.-HUF. Ajánlatkérő az 

eljárást a Kbt 92. §.c) pontjának fennállása esetén eredménytelenné nyilvánítja. 

18.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

19.) A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a kivitelező az átadási dokumentáció 



mellé csatolja a Rehabilitációs Szakmérnök megfelelőségi nyilatkozatát. 

20.) A Kbt. 6. §.(2) bekezdés alapján az ellenjegyzés megtörtént.  

V.8)  

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/13 (év/hó/nap)  

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  

Hivatalos név: KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: Arany János u. 20.  

Város/Község: Szolnok  

Postai irányítószám: 5000  

Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Tóth Róbert  

Telefon: 56/426-226  

E-mail: karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 56/513-395  

Internetcím (URL):  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  

Hivatalos név: KÁR-MENTOR Bt.  

Postai cím: Arany János u. 20.  

Város/Község: Szolnok  

Postai irányítószám: 5000  

Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: Tóth Róbert  

Telefon: 56/426-226  

E-mail: karmentor@brokerroyal.hu  

Fax: 56/513-395  

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) 

----------------------  

 


