
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást 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]; 

210 000 000.-HUF 
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

22.§(1)d) 
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]; 

III. rész VI. fejezet 
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. 

2010/02/15 
(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:
A felhívás ellenjegyzése megtörtént



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:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Postai cím:
Árpád u. 176. 

Város/Község 
Mezőkovácsháza 

Postai irányítószám:
5800 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Bakos István Polgármester 

Telefon:
68/381-011 

E-mail:
sokizoltan@mezokovacshaza.hu 

Fax:
68/381-656 

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

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 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 



[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] [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 

Vállalkozási szerződés 

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

[ ] 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

Mezőkovácsháza, belterület 

NUTS-kód HU332 

A teljesítés helye 

Mezőkovácsháza, 
belterület 

NUTS-kód HU 332

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 – Mezőkovácsháza járóbeteg ellátó központjának rekonstrukciójára 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45000000-7   

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) 

Vállalkozási szerződés a Mezőkovácsháza járóbeteg ellátó központjának rekonstrukciójára 
összesen 744 m2 nettó alapterületen, földszint és emeletszint teljes felújítása, átalakítása új 
vakolattal és burkolattal, valamennyi nyílászáró cseréjével, és komplex 
akadálymentesítéssel, épületgépészeti és elektromos hálózatok és berendezések cseréjével, 
épületklimatizálással, gyengeáramú rendszerek kiépítésével. Az épület bővítése 43 m2 
alapterületű lépcsőházzal és liftaknával. Magastető ráépítés 540 m2 nagyságban és 341 m2 
nettó alapterületű tetőtér beépítéssel, új épületgépészeti és elektromos hálózat és 
berendezések kialakításával. Homlokzat hőszigetelés nemesvakolat felületképzéssel 890 
m2 felületen. Aszfaltozás 23 m3 és 300 m2 egyéb térburkolat készítés, 118 fm kerítés 
felújítás. 

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 2010/04/12 (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY
befejezés 2011/03/15 (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) 

Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és 
jótállás- vállalási kötelezettséget, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő. 
A késedelmi kötbér mértéke: legalább a bruttó ajánlati ár 0,5%-a
A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó ajánlati ár legalább 3,5%-a.
A jótállási idő az átadás-átvételtől számított legalább 36 hónap.
A sikeres pályázónak a legalább három éves jótállási időszakra is kiterjedően jóteljesítési 
garanciát kell nyújtania az ajánlati ára 3%-os mértékében. A garanciavállalások 
történhetnek készpénz átutalásával, bankgaranciával, vagy arra engedéllyel rendelkező 
biztosító társaság által kiadott készfizető kezesség vállalásáról szóló kötelezvénnyel.

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

Ajánlatkérő a szerződés nettó értéke 10%-nak megfelelő összegben előleget fizet. A 
teljesítés során részszámlák (havonta legfeljebb egyszer) és 1 db végszámla benyújtására 
van lehetőség. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást ajánlatkérő által kiállított teljesítés igazolás 
és ajánlattevő által benyújtott számla alapján banki átutalással, a Kbt. 305.§ (3) 
bekezdésében, illetve az Art. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően teljesíti. Fizetési 
határidő: 60 nap. 

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

Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz kell csatolni az 
ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért vállalt egyetemleges felelősséget, valamint a 
képviseleti joggal felruházott szervezet megjelölését tartalmazó közös nyilatkozatot. 

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 vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
fennállnak, illetve nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) 
pontjában foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a 
számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban 
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok hiányát a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint kell igazolni. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az 
alábbi dokumentumokat eredeti, vagy 
hitelesített másolati formában:

a) valamennyi, a cégkivonatban 
feltüntetett bankszámlájáról a 
számlavezető pénzintézet által az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 
napnál nem régebbi nyilatkozatot (eredeti 
vagy hitelesített másolatban) legalább az 
alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számlát;
- a nyilatkozat kiállítását megelőző egy 
évben a számlán volt-e sorban állás; ha 
igen, milyen időtartamban [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés a) pont] 

b) a 2006., 2007. és 2008. évre 
vonatkozó, számviteli jogszabályok 
szerinti éves beszámolóját a hozzá 
tartozó mellékletekkel, mérleggel és 
eredmény-kimutatással 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a közös 
ajánlattevő, az ajánlattévő és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 

a) a számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata 
szerint számláján a nyilatkozat kiállítását 
megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó 
sorban állás volt;

b) mérleg szerinti eredménye a 2006., 2007., 
2008. évek valamelyikében negatív volt, a 
vizsgált üzleti évek valamelyikében a saját tőkéje 
kevesebb, mint a jegyzett tőkéje; 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevőkre, az ajánlattevőre, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójára vonatkozóan az 
alábbi dokumentumokat eredeti, vagy 
hitelesített másolati formában:
a) az ajánlati felhívás feladását megelőző 
3 három évben sikeresen befejezett, 
legjelentősebb, a jelen beszerzés tárgya 
szerinti (oktatási és/vagy egészségügyi 
és/vagy szociális feladatot ellátó 
intézményi, magasépítési) építési 
beruházásainak ismertetését [Kbt. 67. § 
(2) bekezdés a) pont]. A Kbt. 68. § (2) 
bekezdése szerinti igazolásban meg kell 
adni legalább az ellenszolgáltatás 
összegét, a teljesítés idejét és helyét, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt. 

b) azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a 
megnevezését, képzettségük ismertetését, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 
67. § (2) bekezdés c)és e) pont]. Csatolni 
kell a szakemberek szakmai önéletrajzát, 
a felsőfokú végzettség igazolását (oklevél 
hitelesített másolat), valamint a felelős 
műszaki vezetői névjegyzékbe vételről 
szóló határozatot.

c) a tárgyévet megelőző három év (2006., 
2007. és 2008.) átlagos statisztikai 
állományi létszámáról készült kimutatás. 
Kbt. 67.§ (2)d) pont szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Ajánlattevő, illetve 10%-ot meghaladó 
mértékben igénybe venni kíván alvállalkozója 
alkalmatlan, ha

a) nem rendelkezik a vizsgált időszakban 
összességében legalább 3 db, egyenként legalább 
nettó 130 millió Ft értékű, értékű, oktatási 
és/vagy egészségügyi és/vagy szociális feladatot 
ellátó intézményt érintő, magasépítés területén 
teljesített referenciával, amelyek közül:
- legalább 1 db komplex akadálymentesítéssel 
valósult meg, továbbá
- legalább egyben volt zárt utasterű 
személyfelvonó építési munkarész is, továbbá
- legalább 1 db magastető ráépítéssel és 
tetőtérbeépítéssel valósult meg.

b) nem rendelkezik az építési beruházás 
teljesítéséért felelős személyzete körében 
legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel, 
gyakorlattal:
- Vezető tisztségviselő (1 fő): felsőfokú 
végzettség legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
vezető tisztségviselőként magasépítési területen
- Felelős műszaki vezető(1 fő): felsőfokú 
végzettség; legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
építési műszaki vezetőként magasépítés területen; 
besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 
244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 
mellékletben meghatározott legalább 
„A”.kategória szerint (FMV-Ép.-A kód)

c) nem rendelkezik a vizsgált időszakban 
legalább 20 fő éves fizikai átlagos statisztikai 
létszámmal, akik közül legalább 16 fő szakirányú 
szakmunkás vagy technikusi végzettségű 
(legalább 7 fő kőműves, legalább 1 fő ács-
állványozó, 2 fő lakatos, 1 fő burkoló 5 fő 
asztalos.) 

d) nem rendelkezik legalább 350 m2 homlokzati 
állványrendszerrel, 1 db szemcse- vagy 
homokszóró berendezéssel, 1 db 
gurulóállvánnyal és legalább 1 db 250 l 
űrtartalmú betonkeverő géppel



d) azon rendelkezésre álló eszközök, 
berendezések, illetőleg műszaki 
felszereltség leírása és rendelkezésre 
állás igazolása, amelyeket a teljesítésbe 
bevonni kíván. Csatolni kell a forgalmi 
engedélyt, vagy bérleti szerződést. Kbt. 
67.§ (2)b) pont szerint.
e) azon környezetvédelmi intézkedések 
bemutatása, amelyeket a teljesítés során 
alkalmazni kíván, a Kbt. 67.§ (2)f) pont 
szerint. Csatolni szükséges az akkreditált 
tanúsítványt.

e) nem rendelkezik akkreditált magasépítésre 
vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási 
rendszer tanúsítvánnyal.

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. Ajánlati ár (bruttó Ft) 50
2. Késedelmi kötbér (Ft/nap, legalább a bruttó ajánlati ár 0,5%-a) 20
3. Garanciális igénybejelentést követő szemle megkezdésének ideje(nap) 20
4. Jótállási idő (hónap, legalább 36 hó) 20
5. Teljesítési határidő 20

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) 



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: 

DAOP-4.1.1/B-2008-0010. számú, Járóbeteg szakellátó központ fejlesztése 
Mezőkovácsházán 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. március 23-án, 11.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. április 12-én, 8.00 óra 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben) 

igen [x] nem [ ] 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben) 

A dokumentáció ellenértéke 120 000.- Ft+ÁFA, összesen bruttó 150 000.- Ft. A 
dokumentáció átvehető személyesen, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján 
munkanapokon 8.00-12.00 óráig, a bontás napján 11.00 óráig, illetve a Kbt. 54. § (4) 
bekezdésben foglaltak szerint, az ajánlatkérő székhelyén, a II. emelet 211. helyiségében 

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 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetén az ajánlatkérő az alábbi képlet szerint állapítja meg a 
pontszámokat: P= Alegjobb/Avizsgált * (90-70)+70, ahol a Alegjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, (Közbeszerzések 
Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása 1.ba) (fordított arányosítás) értékelési 
módszere). A 2, 3, 4 5. részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb, 



míg a legkedvezőtlenebb a legalacsonyabb értékelési pontszámot. A köztes ajánlatok 
pontszáma a lineáris arányosítással kerül kiosztásra. A rész-szempontokra kapott 
pontszámokat valamennyi bírálati szempont esetében szorozni kell a hozzárendelt 
súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A 
legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
adó a nyertes. 

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 hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-
(2) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét 
2)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a felhívás 
IV.3.3. és V.3.4.2 pontjai szerint 
3) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, 
összefűzve, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani, az ajánlati 
dokumentációban meghatározott formai követelmények szerint.
4) Az eljárásban való részvételt az ajánlatkérő 1.000.000,- HUF ajánlati biztosíték adásához 
köti. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő OTP Bank NyRt-nél vezetett, 11733034-
15344100 számú számlájára történő befizetéssel, bankgaranciával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel 
teljesíthető. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlathoz csatolt – a teljesítés módjának 
megfelelő – okirattal kell igazolni.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát [Kbt. 70. § (1) és 
(2) bekezdés].
6) Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 70. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a) és b) c)pontjának, 
és (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok megtételét.
7) Az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredmény kihirdetésekor meghatározza.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alábbi 
cégiratainak eredeti vagy hitelesített másolati példányát:
-az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat;
-az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya;
9) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő tevékenységi körében a jelen beszerzés tárgya 
szerinti tevékenység nem szerepel.
10) Érvénytelen az az ajánlat, amelyet olyan szervezet tesz, amely nem rendelkezik az 
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, magasépítésre vonatkozó ISO 9001 
minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű más minőségbiztosítási 
rendszerrel.
12) Ajánlattevőnek és a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetőképességet igazoló nyilatkozatokat 
kibocsátó pénzintézeteken kívül máshol nem vezet bankszámlát

 
 



V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/02/15 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím (URL): 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:



Internetcím (URL): 
 

B. MELLÉKLET

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

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)  
----------------------
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