
 

 

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 

  
   

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

  

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

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  

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 

szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötői tevékenységek  [ ] Postai szolgáltatások  



[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  [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  

Abony város belterületi földutakon vasúti kővel szórt útalap, mindkét oldalon szikkasztó 

árkok és mindkét oldalon 1-1 méter széles javított padka kialakítási munkái 15 utcában, 

3298 fm hosszúságban. Építési engedélyes terv és kivitelezési dokumentáció készítése. 

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) [x] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás  

[x] Kivitelezés 

[x ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

  

[ ] Építési koncesszió 

[ ] 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 

Abony Város belterülete  

NUTS-kód HU102  

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  

Vállalkozási szerződés - Abony város belterületi földutakon vasúti kővel szórt útalap, 

mindkét oldalon szikkasztó árkok és 1 méter széles javított padka kialakítási munkái 15 

utcában, 3298 fm hosszúságban. Építési engedélyes terv és kivitelezési dokumentáció 

készítése. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 45233120-6     

Kiegészítő tárgy(ak) 45233223-8     

  45233221-4     

  45232451-8     
 

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) 

Abony város belterületi földutak vasúti kővel szórt útalap, mindkét oldalon szikkasztó árok, 

mindkét oldalon 1-1 méter széles javított padka (M-20)  kialakítási munkái 15 utcában 

3298 fm hosszúságban. 15.000 m3 vasúti kő rendelkezésre áll (13.300 m3 Abony, 

Kistemető melletti területen, 1.700 m3 ABOKOM Kft. Abony, Tamási Áron út 2. szám 

telephely mellett. Útalap szerkezetének elkészítése: 30 cm vtg földkitermelés, átlag 4,30 m 

szélességben,  tükörképzéssel, vasúti kő elterítése, 3 cm vtg 0/12 zúzalék kiékelés, 

tömörítés hengerrel,  az alábbi utcákban: Csokonai utca 210 fm,  Tomori P. utca 150 fm, 

Bem J. utca 151 fm, Antos J. utca 461 fm, Lovassy utca 170 fm,  Mária T. utca 200 fm, 

Béke utca 266 fm, Temető utca 298 fm, Somogyi B. utca 300 fm,  Tamási Á.utca 150 fm, 

Jólét-Hunor lapos összekötő 80 fm, Eötvös utca 358 fm, Irányi D. utca 143 fm, Mikszáth 

K. utca 88 fm, Kapisztrán J. utca 273 fm. Az útalap aszfalttal történő lezárása nem képezi 

jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. 

Építési engedélyes terv elkészítése, melynek tartalmaznia kell a meglévő útalapra 2 réteg 



aszfalt tervezését (7 cm AC16 kötőréteg, 4 cm AC11 kopóréteg) és kivitelezési 

dokumentáció elkészítése 3-3 példányban. 

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: …….nap (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés 2009. 12.11.(év/hó/nap)  

ÉS/VAGY 

Befejezés: 2010. 06. 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)  

- jóteljesítési biztosíték, mértéke a bruttó ajánlati ár 2 %-a. A jóteljesítési biztosíték a Kbt. 

53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia 

kell, hogy nyertessége esetén milyen módon kívánja a biztosítékot nyújtani; 

- késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a bruttó ajánlati ár 0,5%-

a/nap; 

- meghiúsulási kötbér: a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő 

meghiúsulása esetén a bruttó ajánlati ár 20%-a.  

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

jogszabályi rendelkezésekre  

Az ellenszolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően kiállított 

számla ellenében, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő 1 db részszámlázási 

lehetőséget biztosít ajánlattevők részére. A végszámla - melynek mértéke legalább a bruttó 

ajánlati ár 40 %-a - kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. 

Előleg fizetésére nincs lehetőség.  

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 [ ] 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 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: 

P.1) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján valamennyi számlavezető 

pénzintézettől származó, az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző 30 napnál nem 

régebbi nyilatkozat a következő 

tartalommal: 

- az ajánlattevő és a 10 % feletti 

alvállalkozó, bankszámlaszáma(i), 

- az elmúlt 2 évben (2007.,2008.) volt-e 

30 napnál hosszabb ideig sorban álló 

tétele. 

P.2) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján az ajánlattevő és a 10 % feletti 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő , a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó,valamint 

ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 

szervezet ha: 

P.1) ha a számlavezető pénzintézeteinek 

nyilatkozatai alapján folyószámlájukon az 

elmúlt 2 évben (2007.,2008.) 30 napot 

meghaladó sorban állás volt,  

P.2) ha az előző kettő lezárt üzleti év 

valamelyikében az mérleg szerinti eredménye 

negatív volt 

 

P.3) ha nem rendelkezik a jelen közbeszerzés 



alvállalkozó, utolsó kettő lezárt üzleti 

évére vonatkozó, számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolója, hitelesített 

másolatban. 

P.3) Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján a számlavezető, illetőleg hitelező 

pénzintézetének (pénzintézeteinek) eredeti 

vagy hiteles másolatú nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a jelen közbeszerzés 

tárgyát képező építési beruházás 

megvalósítására elkülönített likvid 

pénzeszköz vagy hitelígérvény 

rendelkezésre áll.  

P.4)) nyilatkozat az előző 2 év 

közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés 

és/vagy útfelújítás és/vagy útszélesítés 

kivitelezésből származó) nettó forgalmáról 

évenkénti bontásban 

tárgyát képező beruházás megvalósítására 

elkülönített, legalább a bruttó ajánlati ár 40%-

ával megegyező összegű likvid pénzeszközzel 

vagy pénzintézeti hitelígérvénnyel.  

P.4) ha a jelen közbeszerzés tárgya szerinti, 

azaz útépítés és/vagy útfelújítás, és/vagy 

útszélesítés kivitelezésből származó éves nettó 

forgalmuk a 2007. és 2008. év 

valamelyikében nem érte el a nettó 

50.000.000,- Ft/év értéket. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 

ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre), 

illetve a közbeszerzés értékének 10 % -át 

meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az 

alábbi dokumentumot: 

M 1.) az előző 2 (2007., 2008.) évben 

műszaki átadás-átvétellel lezárt, 

legjelentősebb útépítési és/vagy 

útfelújítási és/vagy útszélesítési 

munkáinak a szerződést kötő másik fél 

által kiadott pozitív visszaigazolású 

igazolását - a Kbt. 68. § (2) bekezdése 

alapján - legalább az alábbi tartalommal: 

- az elvégzett munka műszaki tartalmának 

rövid leírása  

- az ellenszolgáltatás nettó összege 

(kivitelezés értéke), 

- a teljesítés ideje, 

- a teljesítés helye, 

- a teljesítési előírásoknak és a 

szerződésnek való megfelelősége, 

- a szerződést kötő másik fél (korábbi 

megrendelő) megnevezése. 

[Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pont]; 

M.2.) azoknak a szakembereknek 

(szervezeteknek), illetve vezetőknek a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 % -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem 

rendelkeznek: 

 

M.1 előző 2 (2007., 2008.) évben legalább 4 

db belterületi környezetben végzett, műszaki 

átadás-átvétellel lezárt útépítési és/vagy 

útfelújítási és/vagy útszélesítési munkából 

származó szerződésszerűen teljesített 

referenciával, amelyek összesített értéke eléri 

vagy meghaladja a nettó 160.000.000,-Ft-ot.  

M.2) legalább 1 fő a Felelős Műszaki Vezetői 

Névjegyzékben a 244/2006. (XII.5.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete szerinti „A” 

kategória MV-KÉ/A besorolással rendelkező 

szakemberrel vagy 

legalább 1 fő, a korábbi jogszabály szerinti 

„A” kategóriás FMV-Közl. ép.„A„ jelenleg 

hatályos jogosultsággal rendelkező 

szakemberrel 

Legalább 1 fő szaktervező a 104/2006.(IV.28) 

Kormányrendelet alapján. 

M.3.) nem rendelkezik 2008. évben legalább 

10 fő átlagos statisztikai állományi 

létszámmal  



megnevezése, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe. 

Csatolandók az érintett személy(eke)t a 

feladat ellátására feljogosító 

dokumentum(ok) másolata, annak 

igazolására, hogy a szakember(ek) a 

felelős műszaki vezetői névjegyzékben 

szerepel(nek).  

(Kbt. 67.§ (2) bek. e) pont)  

M.3) csatolni kell a 2008. év átlagos 

statisztikai állományi létszámát bemutató 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot a Kbt. 67. 

§ (2) bekezdés d) pontja szerint.  

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 [ ] 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 Súlyszám 

1. nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft) 75 

2. Vállalt késedelmi kötbér mértéke Ft/nap 15 

3. 

 

vállalt teljesítési idő (egész napokban megadva) 

 

10 

 
 

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: 10:00  



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

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.- 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: 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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2009/11/23 (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) 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,17:00 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, 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 [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 lejáratának 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 ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a Kbt. 306.§ (2) szerint írja elő a 

kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felelősségbiztosítás kötését, az ajánlati 

dokumentációban részletezettek szerint.  



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

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

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

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

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

ajánlattevőket terheli. 

5.) 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. 

6.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.500.000.- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához 

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

bankszámlaszáma 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 

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

nem régebbi hitelesített cégkivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 

hitelesített aláírási címpéldányát(it). 

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

keresztező gépjárműforgalmat korlátozottan fenntartja, gondoskodik a munkaterület 

rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi 

előírások betartásáról. 

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

felvonulási területet minimalizálja. 

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

ajánlatban foglaltak érvényesítésével, ajánlattevőnek kell az ajánlatban elhelyeznie. 

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

járdák és gyalogátkelőhelyek esetében az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítja. 

12.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, ajánlatot a helyszín ismerete és ajánlattevő 

felmérése alapján kéri megadni. 

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

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

  

  
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/10/16 (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)  

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) 

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

  

  

 


