
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Ajánlattevő!  
 
Kérem, szíveskedjék ajánlatot tenni nevezett feladat elvégzésére a jelen ajánlattételi 
felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével. 
 
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Képviseli: Bakos István polgármester 
Kapcsolattartó: Sóki Zoltán műszaki csoportvezető 
Telefon: 68/381-011 
Fax: 68/381-656 
E-mail: sokizoltan@mezokovacshaza.hu 
 
2.  A beszerzés tárgya: 

 

Építési beruházás, „Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63 sz. 270/20. hrsz. alatti Művelődési Ház 

részleges akadálymentesítés, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés”. 
 
3. A szerződés meghatározása: építési szerződés 
 
4. Teljes mennyiség: 

 

Az ajánlattételi felhívás mellékletét képező tervdokumentációban, nyílászáró áttekintőben és 
tételes árazatlan költségvetésben szerepel. 
 

5. A teljesítés helye: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  
                                  5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. sz. 270/20. hrsz. alatti ingatlan 
 

6. A szerződés időtartama (teljesítési határidő): 2011. 01. 29. nap  
 
7. Az ellenszolgáltatás feltételei: 

 

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla beérkezésétől számított 30 napon 
belül banki átutalással teljesít. Részteljesítésre, illetve részszámlázásra nincs lehetőség. 
Megrendelő a szerződéskötést követő 8 napon belül a beruházás értékének 10 %-os összegét 
előlegként átutalja Kivitelezőnek. Ennek elszámolása a végszámlában történik. 
 

8. Az ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
 
9. Alkalmassági feltételek 

 

9.1. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság megítéléshez szükséges adatok, az alkalmasság 

minimumkövetelménye: 
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Az eljárásában nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,  
 
1. akinek - a számlavezető pénzintézet(ei)től származó, 30 napnál nem régebbi 
nyilatkozat(ok) szerint – bármely számláján az ajánlattételi határidőt megelőző egy évben, 
sorban álló tétele volt.  
 
Ajánlattevőnek, és a 10% feletti alvállalkozónak ezen feltételeknek külön-külön kell 
megfelelnie. 
 

9.2. Műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: 
 
1.  aki az elmúlt 2 naptári évből (2008., 2009.) nem rendelkezik a beszerzés tárgyában 
(közcélú épület akadálymentesítése vagy nyílászáró cseréje és/vagy fűtéskorszerűsítése) 
legalább 1 azaz egy darab referenciamunkával, legalább nettó 14 millió forint értékben. 

2. Ajánlattevő által az elmúlt 2 naptári év (2008., 2009.) során végzett, jelen ajánlattételi 
felhívás tárgyával egyező munkáinak bemutatása (legalább az ellenszolgáltatás összegét, a 
munkák megnevezését és mennyiségét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). 
  
Ajánlattevő, és a 10% feletti alvállalkozó e feltételeknek együttesen is megfelelhet. 
 
10. Megkövetelt igazolási módok 

 
10.1. Jogi alkalmasság igazolása 

 
a) ajánlattételre jogosult aláírási címpéldányának egyszerű másolata  
b) 60 napnál nem régebbi cégkivonat 
 
10.2. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság: 

 

1.  Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak a csatolnia kell az összes számlavezető pénzintézetétől származó 60 
napnál nem régebbi nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:  
- mióta vezeti a pénzintézetnél a számláját, a számlán rendszeres forgalmat bonyolítanak-e?; 
- a részvételi jelentkezés benyújtását megelőző egy évben volt-e a számlán sorban állás?; 
 
10.3. Műszaki, szakmai alkalmasság: 

 

1. Az előző 2 évben (2008., 2009. években) sikeresen befejezett, az alkalmassági 
minimumkövetelmények között meghatározott munkákra vonatkozó referenciamunkák 
ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott, pozitív tartalmú referenciaigazolással. 
Az igazolásban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegét, a munkák megnevezését és 
mennyiségét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

2. Cégszerűen aláírt referencialista. 
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11. Ajánlattételi határidő:  

 
    2010. október 7. 15.00 óra  
 

12. Az ajánlat benyújtásának címe: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
     Polgármesteri Hivatala 
                                                         5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
 
13. Az ajánlatok tartalma: 
 - Felolvasólap az ajánlati ár megjelölésével. 
 - A 10. pontban felsorolt igazolások. 
 
14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

 

2010. október 15. 
 
15. Egyéb információ: 

 
15.1.  Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok benyújtását követő 60 nap. 
 
15.2. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 2 (egy eredeti és az eredetivel megegyező egy 

másolati) példányban „Mezőkovácsháza, Művelődési Ház részleges akadálymentesítés, 

nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés” jeligével  kell benyújtani. Az ajánlati példányon 
fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati” példány. Ha az eredeti és a másolati 
példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti tartalma az irányadó. 

 
Az ajánlat valamennyi példányát fűzve vagy kötve, tartalomjegyzékkel ellátva, minden 
lapon sorszámozva, szignálva kell benyújtani. 
 

15.3. Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót. Az alvállalkozói feladatokat, 
a tevékenységet végző szervezeteket, az ajánlatban be kell mutatni. 

 
15.4. Ajánlattevő az ajánlatban közölt üzleti titkok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 

ajánlattevő neve, székhelye, az általa kért ellenszolgáltatás összege és a teljesítési 
határidő nyilvánosságra hozatala nem tiltható meg.  

 
 
Mellékletek: 

 
- Tervdokumentáció 
- Nyílászáró áttekintő táblázat 
- Tételes árazatlan költségvetés 

 
 


