
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 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 

  

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;  

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 

hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét 

is];  

Kbt. 22. §. (1) d)  

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

III. rész, VI. fejezet  

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 

bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];  

12.000.000.-Ft  

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 

Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;  

Kötelező  

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.  

2009/10/19  

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet 

kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 

jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a 

Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.  

Képviseleti jogosultság megléte [x]  
 

Egyéb közlemény: 

Kbt. 6. § (2)bekezdés alapján ellenjegyzésre jogosult Romhányiné dr. Balogh Edit 



Építési beruházás [ ]  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

Árubeszerzés [ ]  

Szolgáltatás [x]  

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  

E-mail: 
abony@abony.hu  

Fax: 
53/360-010  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL): 

  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[x] 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 

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egyéb (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 [ ] Repülőtéri tevékenység  



szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[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  

Biztosítási szolgáltatás  

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  b) [ ] Árubeszerzés  c) [x] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória 6  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. 

és 4. mellékletében) 

  

  

  

  

[ ] Szolgáltatási 

koncesszió  

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

A teljesítés helye  

Abony Város 

közigazgatási területe  

NUTS-kód HU102  



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  

Biztosítási szerződés keretében megvalósuló, az Ajánlatkérő tulajdonában, használatában 

lévő épületek, építmények, ingóságok teljes körű vagyonbiztosítása, valamint Ajánlatkérő 

működésével összefüggő felelősségbiztosítások.  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 66510000-8     
 

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)  

Biztosítási szerződés keretében megvalósuló, az Ajánlatkérő tulajdonában, használatában 

lévő épületek, építmények, ingóságok teljes körű vagyonbiztosítása, valamint Ajánlatkérő 

működésével összefüggő felelősségbiztosítások az alábbiak szerint:  

• Vagyonbiztosítás: 

84 db telephelyen lévő építményre, ingóságra, mintegy 6,9 Md Ft biztosítási értékben 

(ajánlati dokumentáció részletes leírása alapján) 

- tűz és elemi kár biztosítása, kiegészítő kockázatokkal: 

- betöréses lopás, rablás és vandalizmus károk biztosítása 



- üvegtörés 

• Felelősségbiztosítás (ajánlati dokumentáció részletes leírása alapján) 

- általános felelősségbiztosítás 

- munkáltatói felelősségbiztosítás 381 fő 

- tevékenységi felelősségbiztosítás 324 fő 

- hivatali felelősségbiztosítás 57 fő 

- bérlői, bérbeadói felelősségbiztosítás 

- környezetszennyezési felelősségbiztosítás 

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 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 2010/01/01 (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)  

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

jogszabályi rendelkezésekre  

Ajánlatkérő a biztosítási díj értékét negyedéves gyakorisággal, a szerződésben 

meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követő 30 napos fizetési határidővel - 

a Kbt 305. §. (3) bekezdése figyelembe vételével- átutalással egyenlíti ki. A szerződések és 

a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.  



Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 36/A §-a. 

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 [x] nem [ ]  

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

A 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről.  

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetőleg erőforrást biztosító 

szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok 

fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, ill. erőforrást biztosító szervezet, 

akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást biztosító szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy a közbeszerzés értékének 10 %-

át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, valamint erőforrást biztosító 

szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

kell igazolni.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 

a ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója a 

szerződés teljesítéséhez szükséges 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságát 

igazolja az utolsó, számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolójának 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján alkalmatlan 

az Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az 

utolsó, számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolója alapján megállapítható, hogy a 

mérleg szerinti eredménye az utolsó lezárt 

üzleti évben negatív volt. 

 



egyszerű másolatban történő 

benyújtásával, amennyiben a letelepedése 

szerinti ország joga előírja közzétételét. 

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmasság igazolása 

érdekében más szervezet (szervezetek) 

erőforrására is támaszkodhat. Ebben az 

esetben köteles igazolni a Kbt. 65.§ (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja az 

Ajánlattevők figyelmét továbbá a Kbt. 4. 

§ 3/E pontja rendelkezéseire.  

Közös jelentkezés esetében a Ajánlattevőnek, 

illetve a jelentkezőnek és a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozójának jelen 

gazdasági és pénzügyi alkalmassági 

kritériumnak önállóan kell megfelelniük. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint 

a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó 

M/1 ismertesse a Kbt. 67. § (3) bekezdés 

a) pontja szerint az előző három évből 

származó (2006, 2007, 2008) 

önkormányzat(ok)nak és/vagy 

költségvetési szerv(ek)nek teljesített 

legjelentősebb biztosítási szolgáltatásait. 

Valamennyi bemutatott referenciát 

igazolja továbbá a Kbt. 68. § (1) 

bekezdésében meghatározott módon. 

A fentiek figyelembe vételével a 

referencialevél tartalmazza legalább a 

teljesítés idejét, a szerződést kötő másik 

fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, 

továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy 

a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló 

más adat megjelölését.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 

alkalmatlan, amennyiben: 

M/1 az előző három év (2006, 2007, 2008) 

bármelyikéből nem rendelkezik az 

önkormányzat(ok)nak és/vagy költségvetési 

szerv(ek)nek teljesített alábbi referenciákkal  

A/ vagyonbiztosítások körében legalább 3 db 

egyenként 4.000.000.-Ft forint éves díjú 

biztosítással, 

B/ tevékenységi és hivatali felelősségbiztosítás 

(államigazgatási és közigazgatási jogkörben 

okozott károk) körében legalább 1 db 

200.000.- Ft éves díjú biztosítással. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]  

  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]  

  



III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 

kötve? igen [x] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá 

tartozó cég tehet ajánlatot.  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ]    

Tárgyalásos [x]    

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 Súlyszám 

1. Biztosítás fizetendő éves díja forintban 65 

2. 

Telephelyen kívüli (ajánlatkérő közigazgatási határán belüli) ajánlatkérő 

tulajdonában okozott vandalizmus károk kockázatra, a kárkifizetési éves 

limit felső határa, darabszám és összeg korlátozása nélkül (minimum: 

200.000 Ft/év) 

15 

3. A meglévő védelmi rendszerekhez - 1 db biztonsági zár, rács és védőfólia 10 



nélküli bejárati ajtók-üvegajtók, rács és védőfólia nélküli 2 m alatti ablakok 

esetén - hozzárendelt betöréses lopás, rablás kockázatra kárkifizetési limit 

felső határa (minimum: 200.000 Ft/kár) 

4. 

Bejelentési kötelezettséggel élve, a biztosítási kockázatvállalás-, és az éves 

biztosítási díj változatlanul hagyása melletti – év végi elszámolással – az 

ingatlan biztosítási összegtől való %-os eltérés nagysága 

3 

5. 

Bejelentési kötelezettséggel élve, a biztosítási kockázatvállalás-, és az éves 

biztosítási díj változatlanul hagyása melletti – év végi elszámolással – az 

ingóságok biztosítási összegtől való %-os eltérés nagysága 

3 

6. 

Egyszerűsített (bagatell) károk – vezetékes víz, vihar, elemikár kockázatok 

esetén, előzetes-szemle nélküli, számla ellenében kifizethető kártérítési 

összeg káreseményenkénti felső határa 

2 

7. 

Egyszerűsített (bagatell) károk – betöréses lopás, vandalizmus kockázatok 

esetén, előzetes-szemle nélküli, számla ellenében kifizethető kártérítési 

összeg káreseményenkénti felső határa 

2 

 

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: 2009/11/23 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 120.000.- 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, vagy készpénzbefizetéssel KÁR-MENTOR Bt. 

házipénztárába, a Szolnok, Arany János út 20. szám alatti irodájában.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum: 2009/11/23 (év/hó/nap) Időpont: 11:00  

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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2009/11/23 (év/hó/nap) Időpont: 11:00  

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

tér 1.) I.em. Tárgyaló  

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) 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 [ ] nem [x]  

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

egyéb hivatkozási alapot:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009.12.03-án, 17:30 óra. Helye:: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

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

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. 12.11-én 11:00 óra. Helye: Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

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

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártakor, az első tárgyalás időpontjában, 2009. 

november 23-án, 11:00 órakor nyilvánosan felbontja az ajánlatokat, majd 2009. november 

26-án, 10:00 órakor kezdi meg a tárgyalásokat külön-külön az ajánlattevőkkel, melynek 

sorrendjét az első tárgyalási napon sorra kerülő bontáson, sorsolással dönti el. Az egyedi 

tárgyalásokra egységesen rendelkezésre álló idő 30 perc. A tárgyalások befejezését 

követően, várhatóan 2009. december 01-én 10:00 óráig végső írásbeli ajánlat megtételére 

jogosultak az ajánlattevők, amelyet az ajánlatkérő szintén nyilvánosan felbont és az ajánlati 

felhívásban meghatározott módszerrel értékel. A végső írásos ajánlat tartalmi elemei nem 

lehetnek az Ajánlatkérő számára kedvezőtlenebbek, mint az első írásos ajánlatában 

benyújtottak. Ezt követően az eljárás eredményhirdetéssel zárul.  

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)  

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 09:00 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 megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban 

meghatározott súlyszámokkal megszorzásra.  

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) Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti, 2 másolati) kell benyújtani a cég nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult személy/személyek által cégszerűen aláírva, zárt 

borítékban, a dokumentációban részletezett formai követelménynek megfelelően. 

2) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) 

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

3) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

eredeti vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani, kivéve azon dokumentumok esetében, 

ahol az ajánlati felhívás kifejezetten lehetővé teszi az egyszerű másolatban történő 

benyújtást. 

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

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

5) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőket terheli. 

6) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő mutassa be önmagát (cégbemutatás) néhány 

oldal terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk 

tekintetében. 

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál 

nem régebbi cégkivonatát és cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a cégkivonat 

kiállításának kelte óta a cégjegyzék adataiban változás nem történt; valamint a cégjegyzésre 

jogosult személy(ek) hitelesített aláírási címpéldányát(it).  

8) Az ajánlatkérő ezúton előírja, hogy a benyújtásra kerülő szerződés-tervezet 

mellékleteiben, illetve az ajánlat egyéb részeiben hivatkozott valamennyi biztosítási feltétel, 

szabályzat becsatolása kötelező. 

9) A dokumentációban részletesen megadott telephelyi részletezőben szereplő épület, 

építmény biztosítási összegek minimum, az Ajánlatkérő hivatalos vagyonkataszterében 

szereplő ( a magasabb, becsült) értéken vannak megadva. Ajánlatkérő kérő ezért kéri, hogy 

Ajánlattevő úgy készítse el ajánlatát, hogy a biztosítási kártérítés felső határa az adott 

telephelyre megadott biztosítási összeg, és Ajánlatkérő tekintsen el az alulbiztosítottság 

vizsgálatától.  

10) A dokumentációban részletesen megadott telephelyi részletezőben szereplő épület, 

építmény biztosítási összegek alapján, a PML: 500 millió forint.  

11) A Kbt. 13. § (4) bekezdésre tekintettel az ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, 

hogy a projekt specifikumai okán szigorúbb szabályokat határozott meg, mint a minősített 

ajánlattevői követelményrendszer. 

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



13) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelő ajánlat 

érvénytelen.  

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

  

  

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/10/19 (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): 
 

Telefon: 
56/426-226  



Címzett: 
Tóth Róbert  

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)  

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  

 


