
 
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 

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

Kbt. Harmadik rész, VI. fejezet 
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára]; 

146.000.000,- 
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 napja: 

2010/11/26 
i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése] 
megjelölő azonosító számot;. 

AK05082 
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés 
megtörténtére való utalást. 

- 
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott 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:



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] 

Árubeszerzés [ ] 

Szolgáltatás [ ] 

Építési koncesszió [ ] 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
 
A hirdetmény kézhezvételének 
dátuma____________________

Azonosító 
kód_______________________________________

Szolgáltatási 
koncesszió

[ ] 
 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

Postai cím:
Árpád utca 176. 

Város/Község 
Mezőkovácsháza 

Postai irányítószám:
5800 

Ország:
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Sóki Zoltán műszaki csoportvezető 

Telefon:
68/381-011 

E-mail:
sokizoltan@mezokovacshaza.hu 

Fax:
68/381-656 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
http://www.mezokovacshaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
További információk a következő címen szerezhetők be: 
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 



 [X] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] 

Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ] 

Közjogi szervezet [ ] 
Egyéb [ ] 

Egyéb (nevezze meg): 

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

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

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy  

  
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 



[ ] Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem 
[x] 

 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése keretében megvalósuló „Új bölcsőde létrehozása Mezőkovácsházán” DAOP-4.1.3/C-2f-
2009-0017 számú projekthez kapcsolódóan. 

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, Petőfi u. 3/A. sz. 
601/4. hrsz 

NUTS-kód HU33 

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 

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése keretében megvalósuló új bölcsőde létrehozása Mezőkovácsházán. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45210000-2   

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) 

1. 40 férőhelyes, 758 m2 nettó alapterületű bölcsőde épület komplett építése, földszintes, részben 
beépített tetőtérrel (alapozás, lábazat hőszigetelése, fal-, és padlószigetelés, gomba és 
lángmentesített faszerkezet, eresz kialakítása, csapadékvíz elvezetés, nyílászárók beépítése, 
burkolatok). Teljes akadálymentesítés biztosítása, a beépített tetőtérbe vezető lépcsőn korlátlift 
beépítése.

2. Kerítések, térburkolatok, járdák, kerékpártároló és 10 férőhelyes parkoló kialakítása, növényzet 
telepítése. Komplex közműellátás biztosítása, kiépítése a közterületi hálózatokról. 

3. Teraszok motoros ponyvás lefedése, komplett 481 m2-es játszókert és 454 m2 játszó udvar 
létesítése épített játszókerti műtárgyakkal együtt. A feladat részét képezi a játszókerti műtárgyak és 
eszközök (terv és költségvetés szerinti) beszerzése és beépítése is.

- Tereprendezés, földmunka 

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 (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY
befejezés 2011/09/30 (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 (napi mértéke legalább a bruttó ajánlati ár 0,5 %-a, legfeljebb annak 5 %-a). 
Meghiúsulási kötbér (mértéke a bruttó ajánlati ár 5 %-a). Jótállás (az átadás-átvételtől számított 
legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap). Jóteljesítési biztosíték a jótállási időszakra kiterjedően a 
bruttó ajánlati ár 3 %-a. A biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) a) pontjában foglalt módok valamelyikével 
kell teljesíteni az ajánlattevő választása szerint 

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

Utófinanszírozás, fizetési határidő 45 nap. 
Előlegfizetés: a szerződéses összeg 10 %-a mértékében, mely a végszámlából kerül levonásra. Rész-
számlázás lehetősége: Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés szerinti munkák – 
teljesítésigazolással átvett – 15 %-os készültségi fokának elérésekor jogosult az első részszámlát 
benyújtani. A beruházás során 15%-os készültségi fokonként nyújtható be – összesen 5 db - rész-
számla (összesen 75 %-os készültségig), továbbá 1 db végszámla (további 25 % készültség). A 
Megrendelő által – az előleg számla alapján – kifizetett 10%-os mértékű előleg, továbbá az esetleges 
késedelmi kötbér a végszámla összegéből kerül levonásra. A kifizetésre a Kbt. 305. § (3)-(5) 
bekezdései alkalmazandóak. 

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

Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén 
megköveteli, hogy a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget vállaljanak az 
ajánlattevők és a vezető tagot nevezzék meg. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) 
igen [x] nem [ ] 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

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:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

2. 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) 
bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

4. Az eljárásban nem vehet részt az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy számára erőforrást nyújtó 
szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

5. Az eljárásban nem vehet részt az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy számára erőforrást nyújtó 
szervezet a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőkre előírt fenti feltételeknek (Kbt. 60. §, 61. § (1)-(2), 62. 
§) a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelniük.

A kizáró okokról az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint köteles 
az ajánlatában nyilatkozni. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden 
tag, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó csatolja:

1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több 
folyószámlája van, az összes folyószámláról) 
származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 
60 napnál nem régebbi nyilatkozatot 
[bankinformáció], amely tartalmazza:
- a vezetett bankszámla számát,
- mióta vezeti ajánlattevő pénzintézeti 
számláját,
- határidőben eleget tesz-e fizetési 
kötelezettségének,
- ajánlattevő számláján a jelen felhívás 
feladását megelőző 12 hónapban sorban állás 
volt-e, és ha igen, milyen időtartamban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén 
az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-t 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, amennyiben:

1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó 
nyilatkozat szerint
- bármelyikük nem tesz eleget határidőben fizetési 
kötelezettségének, vagy
- számláján a vizsgált időszakban 30 napot meghaladó 
sorban állás volt.

2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolója szerint
- a vizsgált évek bármelyikében a mérleg szerinti 
eredménye negatív,
- a vizsgált évek átlagában a tőkeerősségi mutatója 
(saját tőke/mérlegfőösszeg) 0,4 alatti értéket mutat,
- a vizsgált évek átlagában a likviditási mutatója 
(forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 1,5 



2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
a 2007., 2008., 2009. év vonatkozásában a 
számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolókat a kiegészítő mellékletek és a 
könyvvizsgálói jelentés nélkül.

3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján, nyilatkozatot az előző három év 
(2007., 2008., 2009.) teljes forgalmáról és 
ugyanezen időszakban a magasépítési 
beruházásból származó nettó forgalmáról.

4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról 
szóló igazolást.

5. A Kbt. 66. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
a rendelkezésre álló szabad hitelkeret 
nagyságáról szóló igazolást.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) 
bekezdésében foglaltakat alkalmazza, akkor 
köteles a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerint 
eljárni. 

alatt van,

3. Nyilatkozata alapján
- a vizsgált időszakban az éves nettó árbevétele nem 
éri el évente a nettó 300 millió forintot
- a vizsgált időszakban a magasépítésből származó 
forgalma nem éri el évente a nettó 100 millió forintot.

4. Nem rendelkezik legalább 50 millió Ft/év, 5 millió 
Ft/káresemény mértékű szakmai 
felelősségbiztosítással az építési tevékenységre 
vonatkozóan.

5. Nem rendelkezik legalább 10 M Ft szabad 
hitelkerettel.

Az ajánlattevőnek és a 10 %-os mértéket 
meghaladóan az eljárásba bevonni kívánt 
alvállalkozójának illetve a Kbt. 52. §-a szerinti közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőnek a 1. és 2. 
szerinti feltételeknek önállóan, míg a többi feltételnek 
együttesen kell megfelelnie.

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) bekezdésében 
foglaltakat alkalmazza 1. és 2. pontok kivételével az 
ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága 
megítélésében egyéb szervezet erőforrása 
igénybevétele esetén. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 
közbeszerzés értékének 10%-át százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak az ajánlatában be kell 
nyújtania

1. A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján, jelen felhívás feladását megelőző 36 
hónapban sikeresen befejezett, az 
alkalmassági minimumkövetelmények között 
meghatározott építési munkákra vonatkozó 
referenciamunkák ismertetéséről a Kbt. 68.§ 
(2) bekezdése szerint kiállított igazolásokat.

2. A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pont szerint 
a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre 
álló munkagépekről, berendezésekről 
(darabszám, műszaki paraméter 
megjelölésével) kiállított cégszerűen aláírt 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve 
a 10 % feletti alvállalkozó, ha:

1. A vizsgált időszakban nem rendelkezik összesen 
legalább 3 db, egyenként legalább nettó 130 millió Ft 
értékű referenciával, amelyek közoktatási intézmény 
(iskola, óvoda, bölcsőde) kivitelezésére vonatkoznak. 
A referenciák közül legalább egy tartalmazzon 
komplex akadálymentesítést, legalább egy 
tartalmazzon minimum 650 m2 felületen végzett 
homlokzati hőszigetelést és legalább egy tartalmazzon 
komplex tűzjelző rendszer kiépítést.

2. Nem rendelkezik az alábbi műszaki, technikai 
felszereltséggel
- 350 m2 homlokzati állványrendszer,
- 1 db gurulóállvány,
- 1 db min 250 l-es betonkeverő.

3. A vezető tisztségviselő nem rendelkezik felsőfokú 



nyilatkozatot.

3. a Kbt. 67. (2) bekezdés c) pont alapján 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely 
tartalmazza az ajánlattevő illetőleg vezető 
tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben 
részt vevő felelős műszaki vezetőinek 
végzettségét, képzettségét és gyakorlati 
idejét,

4. a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pont alapján 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben 
ismerteti a teljesítésben részt vevő 
szakemberek létszámadatait végzettség, 
illetve képzettség szerinti bontásban.

5. a Kbt. 67. (2) bekezdés f) pont alapján a 
közbeszerzés tárgyára (magasépítés) 
vonatkozó környezetvédelmi tanúsítványt, 
illetve a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti 
egyéb tanúsítványt vagy bizonyítékot 
másolatban.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) 
bekezdésében foglaltakat alkalmazza, akkor 
köteles a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerint 
eljárni. 

építőmérnöki végzettséggel és 5 év építőipari vezetői 
gyakorlattal, valamint ha nem áll rendelkezésére 
legalább 1 fő MV-ÉP/A, legalább 1 fő MV-ÉP/ÉG és 
legalább 1 fő MV ÉP/ÉV jogosultsággal rendelkező 
felelős műszaki vezető.

4. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonható alábbi 
kivitelezői létszámmal:
- 6 fő kőműves
- 2 fő ács
- 1 fő lakatos
- 1 fő burkoló
- 5 fő asztalos.

5. Nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 
14001 tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (5) bekezdése 
szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy 
bizonyítékkal.

A fenti feltételeknek az ajánlattevőnek, és a 10%-ot 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie. 
A Kbt. 52. §-a szerinti közös ajánlattétel esetén a 
közös ajánlattevőnek együttesen kell megfelelniük a 
fenti feltételeknek.

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) bekezdésében 
foglaltakat alkalmazza az ajánlattevő műszaki és 
szakmai alkalmassága megítélésében egyéb szervezet 
erőforrása igénybevétele esetén. 

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 8
2. Vállalt teljesítési határidő (napokban) 2
3. Vállalt jótállás időtartama (hónapokban) 3
4. Késedelmi kötbér mértéke (Ft-ban) 4

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)  



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-2008-4.1.3.C.D „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, 
valamint bölcsődék önálló fejlesztése". 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. december 29., 10.00 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011. január 10. 

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 árát bizonyító banki bizonylat igazolását követően a dokumentáció átvehető, az 
ajánlatkérőnél, az I.1. pontban meghatározott címen, hétköznapokon 8.00 órától 12.00 óráig 
(telefonon történő egyeztetéssel), illetve az ajánlattételi határidő utolsó napján az ajánlattételi 
határidő lejártáig. A dokumentáció a Kbt. 54. § (8) bekezdése alapján is megszerezhető, a befizetési 
banki bizonylat csatolása mellett. A dokumentáció ellenértékének befizetéséről számla kerül 
kiállításra. 

A dokumentáció másra nem ruházható át, és nem publikálható. Kérelemre, 
a befizetési bizonylat csatolásának egyidejű igazolásával az ajánlatkérő postai úton megküldi az 
ajánlattevőnek a kérelemben megjelölt levelezési címre. 

Az útmutató, a szerződéstervezet és az iratminták külön kérésre elektronikus úton is megküldésre 
kerülnek. 

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: 

Az értékelés során adható pontszám: 1-10-ig terjed, amely minden rész-szempont esetén azonos. 

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 adott részszempont vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a 
többi arányosan kevesebbet az alábbi képlet alapján:



Pn= Pmin + (Pmax – Pmin) x (An – Alegrosszabb)/ (Alegjobb – Alegrosszabb)

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 helyszíni bejárást tart (találkozó a Polgármesteri Hivatalban, időpont: 2010.12.08-
án, 10.00 óra)

2. Az ajánlatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja által cégszerűen aláírva vagy az általa 
meghatalmazott személy kézjegyével ellátva (a meghatalmazás eredeti példányú csatolásával), 
folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzött 1 eredeti és 1 másolati 
példányban, lezárt csomagolásban kell közvetlenül benyújtani a felhívás I.1) pontjában megjelölt 
címre. Minden példányon fel kell tüntetni az eredeti, vagy másolat megjelölést. A zárt csomagoláson 
az alábbi megjegyzés szerepeljen: „Új bölcsőde létrehozása Mezőkovácsházán”, továbbá az 
ajánlatkérő neve, székhelye, valamint az, hogy a küldemény az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
nem bontható fel! A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kézbesítésének kockázata 
az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Dokumentáció leadásával 
kapcsolatban az I.1) pontban jelölt kapcsolattartót kell keresni.

3. Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt 
megvásárolni.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló 
megállapodást eredeti formában és abban meg kell jelölni a képviselő céget. Továbbá csatolni kell 
azt a konzorciumi megállapodást, amelyben a felek a szolgáltatás teljesítésének arányát 
meghatározták.

5. Az ajánlattevőtől, közös ajánlattétel esetén a vezető tagtól nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 
70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

6. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő esetén mindkét tag) nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e.

7. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő esetén a vezető tag) ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt. 
71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 
az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe.

8. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő esetén a vezető tag) ajánlatában meg kell neveznie a Kbt. 
71. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azt a részét és 
százalékos arányát, amelynek teljesítésben a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

9. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő esetén a vezető tag) ajánlatában meg kell neveznie a Kbt. 
71. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részére erőforrást nyújtó szervezetet és azon alkalmassági 
követelményt, amelynek igazolására az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.

10. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő esetén a vezető tag) ajánlatában meg kell jelölnie (név, 



cím) a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozó alvállalkozóját a Kbt. 69. § (8) bekezdés 
alkalmazása esetén.

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden tag és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó más pénzintézetnél további számlát nem vezet a 
becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok)ban feltüntetetteken kívül.

12. Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden tag, és a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója köteles ajánlatához csatolni 
- gazdasági társaság esetén a cégbíróság által kiadott cégkivonatát eredetben vagy egyszerű 
másolatban, vagy az IRM céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban közreműködő Szolgálat 
által kiadott cégkivonatot. A cégkivonat nem lehet régebbi keltezésű az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző 60. napnál,
- egyéb szervezet esetén hatályos létesítő okiratát és a nyilvántartásba vételről kiállított kivonatot,
- a szervezet cégjegyzésre jogosultja által kiadott aláírási címpéldányt/aláírás-mintát egyszerű 
másolatban, 
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatát

Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkezett 
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban

13. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során 
meg kell felelnie (Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdés). A dokumentáció tartalmazza azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az 
ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, 
a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Ez nem érinti a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat vizsgálatára vonatkozó 86. § rendelkezéseinek alkalmazását (Kbt. 72. §).

14. Ajánlattevőnek a Kbt. 20. § (3) bekezdése szerint elegendő egyszerű másolati formában 
benyújtania az igazolásokat.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.

16. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén dönthet úgy, hogy 
hirdet második helyezettet és hogy vele köt szerződést.

17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás finanszírozását EU-
alapból származó támogatásból biztosítja, és ezért alkalmazza a Kbt. 48. § (3)-(4)bekezdésében 
foglaltakat.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés alapján egyszerűbb formai követelményeket ír elő.

19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi 
védelem alá eső alkotáson a kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlattevő köteles továbbá biztosítani, hogy a 
szerződés alapján a kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a projektet 
a kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői 
jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a támogatóra vagy az általa 
megjelölt személyre.



20. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték 
összegszerűen meghatározott értéke: 1. 000. 000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi 
határidő lejártáig „Új bölcsőde létrehozása Mezőkovácsházán” c. projekt közlemény feltüntetésével 
a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint kell teljesíteni. Átutalás vagy befizetés esetén az ajánlatkérő 
11733034-15344100 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Átutalás esetén akkor érvényes az 
ajánlati biztosíték, ha az ajánlatkérő számlájára az ajánlati biztosíték teljes összege legkésőbb az 
ajánlatok benyújtásának határidejéig jóváírásra kerül. Az átutalás megtörténtéről szóló pénzintézeti 
igazolást, vagy eredeti bankgarancia-nyilatkozatot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt az ajánlathoz mellékelni kell. Az ajánlati 
biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint fizeti vissza. Ajánlattevőt 
az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, kamat nem illeti meg.

21. Jelen ajánlati felhívásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/11/26 (év/hó/nap)
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