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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma
Azonosító kód

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: HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Prof. Dr. Turcsán Zsolt polgármester

Telefon: 68/381-011

E-mail: titkarsagpolghiv@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: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 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 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

mailto:titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu


 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): helyi önkormányzat

 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  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Csanád Vezér Általános Iskola infrastrukturális felújítása és bővítése
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) 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        ��

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió              

A  teljesítés  helye  5800 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. sz. 
569. hrsz.
NUTS-kód                  HU332

A teljesítés helye 
NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 
NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása                      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 épületfelújításra és –bővítésre

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45262690-4

További 
tárgy(ak)

45262700-8
45310000-3
45331100-7
45421100-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.  
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen      nem 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre  
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?  igen      nem 
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1)  Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  Alsó tagozatos épület meglévő 
üres  emeletszintjének  komplex  beépítése  390  m2 hasznos  alapterülettel,  épületgépészeti  és  villanyszerelési 
munkálatokkal együtt. A teljes alsós épületben (3 szinten) a tűzjelző rendszer kiépítése. Az iskola földszintjének 
akadálymentesítése  3  db  rámpa  megépítésével,  2  db  akadálymentes  WC  kialakításával,  bejáratok  és 
osztálytermek  ajtócseréivel.  Az  iskola  5  db  vizesblokkjának és  tornatermi  öltözőinek  teljes  korszerűsítése. 
Homlokzati  hőszigetelés  és  felületképzés  elkészítése  846  m2 felületen.  A  meglévő  acél  és  fa  homlokzati 
nyílászárók, üvegfalak cseréje korszerű hőszigetelésű műanyag nyílászárókra, üvegfalakra. Tornatermi kopilit  
üvegfalak  cseréje,  hőszigetelt  üvegezésű  üvegfalra.  A  teljes  iskolaépület  fűtéskorszerűsítése  a  kazánok 
cseréjével, a kazánház átalakításával,  a radiátorok cseréjével,  hőfokszabályzós radiátorszelepek beépítésével,  
automata vezérlés kialakításával, fűtési körök szükséges átalakításával. A kézilabdapálya aszfalt burkolatának  
felújítása és balesetveszélyes térburkolat aszfaltozása összesen 1150 m2 felületen, és a pályavonalak szabványos 
felfestése. 12 férőhelyes (ebből 1 db akadálymentes kialakítással és felfestéssel) gépkocsi parkoló építése.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen      nem 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében 
kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:   
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)   



                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2011/07/31      (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 60 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 5db - 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)
Nem követelmény.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben) igen    nem 
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:
K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
K3. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet – 
esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell (Kbt. 249. § (3) 
bekezdése).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó csatolja:
P1. 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, amely tartalmazza:
- a vezetett bankszámla számát

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, amennyiben:
P1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó 
nyilatkozat szerint
- számláján a vizsgált időszakban 30 napot meghaladó 
sorban állás volt
P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolója szerint
- a vizsgált évek bármelyikében a mérleg szerinti 



- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
- ajánlattevő számláján a jelen felhívás feladását 
megelőző 12 hónapban sorban állás volt-e, és ha igen, 
milyen időtartamban
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
2007., 2008., 2009. év vonatkozásában a számviteli 
jogszabályoknak megfelelő beszámolókat.
P3. 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.
 P4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 
szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 
igazolást
P5. A Kbt. 66. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
rendelkezésre álló szabad hitelkeret nagyságáról szóló 
igazolást.

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 
alatt van
- P3. 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
P4. Nem rendelkezik legalább 50 millió Ft/év, 5 millió 
Ft/káresemény mértékű szakmai 
felelősségbiztosítással az építési tevékenységre 
vonatkozóan
P5. Nem rendelkezik legalább 10 M Ft szabad 
hitelkerettel.
Az ajánlattevőnek és a 10 %-os mértéket meghaladóan 
az eljárásba bevonni kívánt alvállalkozójának a P1. és 
P2. szerinti feltételeknek önállóan, míg a többi 
feltételnek együttesen kell megfelelnie.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:
M1.: A jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban 
sikeresen  befejezett,  az  alkalmassági 
minimumkövetelmények között meghatározott építési 
munkákra vonatkozó referenciamunkák ismertetése a 
Kbt.  68.§  (2)  bekezdése  szerinti  igazolással.
M2 A Kbt. 67. § (2) bekezdés szerint az ajánlattevő és 
a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozója 
műszaki,  illetőleg  szakmai  alkalmassági  feltétele 
körében az ajánlattevő 
a)  ismertesse  a  szerződésszerű  teljesítéshez 
rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatait 
(darabszám,  műszaki  paraméter  megjelölésével),
b)  ismertesse  az  ajánlattevő  vezető 
tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő 
felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét 
és  gyakorlati  idejét,
c) ismertesse a teljesítésben részt vevő szakemberek 
létszámadatait  végzettség,  illetve  képzettség  szerinti 
bontásban
M3 csatolja be a közbeszerzés tárgyára (magasépítés) 
vonatkozó környezetvédelmi tanúsítványt, illetve a 
Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti egyéb tanúsítványt 
vagy bizonyítékot.

Az  alkalmasság  minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  illetve  a  10  %  feletti 
alvállalkozó,  ha:
M1.: A vizsgált időszakban nem rendelkezik összesen 
legalább  3  db,  egyenként  legalább  nettó  90  M  Ft 
értékű  olyan  referenciával,  amelyek  közoktatási 
intézményben  (iskola,  óvoda,  bölcsőde)  végzett 
komplett  (elektromos  és  gépészeti  munkát  is 
tartalmazó)  épületfelújítási  munkára  vonatkoznak.  A 
referenciák  közül  legalább  működés  közben  végzett 
munkára  vonatkozzon,  legalább  egy  tartalmazzon 
komplex  akadálymentesítést  és  legalább  egy 
tartalmazzon  legalább  850  m2  felületen  végzett 
utólagos  homlokzati  hőszigetelést.
M2./a Nem rendelkezik az alábbi műszaki,  technikai 
felszereltséggel
- 350 m2 homlokzati állványrendszer,
- 1 db gurulóállvány,
- 1 db min 250 l-es betonkeverő.
M2/b.  Az  ajánlattevő  vezető  tisztségviselője  nem 
rendelkezik felsőfokú 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.
M2/c. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonható alábbi 
kivitelezői létszámmal:
- 6 fő kőműves
- 2 fő ács
- 1 fő lakatos
- 1 fő burkoló
- 5 fő asztalos.
M3 Nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 



14001 tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (5) bekezdése 
szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy 
bizonyítékkal.
Az ajánlattevőnek, a 10%-ot meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell 
megfelelnie.

III.2.4) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen    nem 
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen    nem 

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  
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                                                     
                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell  
megadni)

Részszempont
1. Nettó ajánlati ár Ft-ban
2. Vállalt teljesítési határidő napokban
3. Vállalt jótállás időtartama hónapban
4. Késedelmi kötbér mértéke Ft-ban

Súlyszám
8
2
3
4

Részszempont
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?  igen     nem 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?  igen      nem 
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       
Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        
Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                



IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2011/01/10  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?  igen      nem 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000,-  Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát, amely 120.000 HUF + ÁFA, az ajánlatkérőnek az 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél vezetett 11733034-15344100 számú számlájára kell átutalni, 
„Csanád Vezér Általános Iskola infrastrukturális felújítása és bővítése” közleménnyel.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum:  2011/01/10   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL 
FI    SV    
                                                                                     

        
Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum:     2011/01/10   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10:00
Helyszín : 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
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 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen  
nem 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási alapot: 
DAOP-4.2.1/B-09-2010-0003 „Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH 
kistérségekben”

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. január 17. 10:00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. január 24.
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      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)  pont  szerinti  címen,  hétköznapokon  800  órától  1200  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 
rendelkezésre bocsátása: nyomtatott formában. Az útmutató 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: A ponthatárok közötti pontszám megállapítása a Közbeszerzések 
Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának figyelembevételével történik. Az 1. és 2. rész-szempont 
esetén a ba) pont szerinti fordított arányosításra, a 3. és 4. rész-szempontok esetében a bb) pont szerinti 
egyenes arányosításra kerül sor.
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      nem 
V.7) Egyéb információk:
1.  Az  ajánlatkérő  helyszíni  bejárást  tart  (találkozó  a  Polgármesteri  Hivatal  bejáratánál,  időpont:  
2010.12.09-én, 10.00 óra)
2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a I.1 pontban megadott címre közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő  
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor  
kerül.  Az  ajánlat,  illetve  az  azzal  kapcsolatos  postai  küldemények  elvesztéséből  eredő  kockázat  az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai  
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell  
különösen  az  ajánlattevő  kifejezett  nyilatkozatát  a  Kbt.  70.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakra.
3.Tájékozódási kötelezettség
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. §).
4. Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányt  annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat  az  ajánlattevő képviseletére  jogosult  személy írta  alá.  Meghatalmazás 
esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó.
5) Alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek megjelölése
Az ajánlatban meg kell jelölni:
a)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit),  amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő  a  közbeszerzés  
értékének  tíz  százalékát  meg  nem  haladó  mértékben  alvállalkozót  vesz  igénybe,  
b)  az  ajánlattevő  által  a  szerződés  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit),  
amelynek  teljesítésében  a  megjelölt  alvállalkozók  közreműködnek,  továbbá  
c)  az  ajánlattevő  részére  erőforrást  nyújtó  szervezetet  (Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés).
6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
7.  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 „Csanád Vezér Általános Iskola infrastrukturális felújítása és bővítése” 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.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  2010/11/26 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

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

Hivatalos név: Dr. Varga Imre
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba Postai 

irányítószám: 5600
Ország:HU

Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Varga Imre Telefon: 66/444-568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu Fax: 66/444-568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

http://www.drvargaimre.hu/
mailto:iroda@drvargaimre.hu
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