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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Építési beruházás [x]
[]
Árubeszerzés
Szolgáltatás

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

[]

Azonosító
kód_______________________________________

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft
Postai cím:
Eszperantó út 2
Város/Község
Kazincbarcika

Postai irányítószám:
3700

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
06 48 510 560

Címzett:
Dr. Kovács László
E-mail:
drkovacs.laszlo@timpanonkft.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:

Fax:
06 48 510 562

[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 [ ]
Regionális/helyi szintű [ ]
Közjogi szervezet [x]

Közszolgáltató [ ]
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]
Egyéb [ ]
Egyéb (nevezze meg):

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

[x] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[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

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

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

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) 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
Vállalkozási szerződés keretein belül a „ A kazincbarcikai Timpanon Kft. tulajdonában
lévő Pollach Mihály úti Szolgáltatóház energiatakarékos felújítása”
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

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

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

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[]
koncesszió

Szolgáltatási

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Kazincbarcika Pollach Mihály út
32-34-36. sz.

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU311
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
„ A kazincbarcikai Timpanon Kft. tulajdonában lévő Pollach Mihály úti Szolgáltatóház
energiatakarékos felújítása”
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
45000000-7
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 45321000-3
45421130-4
45331100-7
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 keretein belül a „ A kazincbarcikai Timpanon Kft. tulajdonában
lévő Pollach Mihály úti Szolgáltatóház energiatakarékos felújítása”:


1 db felvonulási létesítmény



777 m2 zsaluzás és állványozás



5 db építési törmelék elszállítás



519 m2 vakolatleverés



557 m2 vakolás



77 m2 műkőburkolat bontás és készítés



366 fm bádogozás



38 db asztalos szerkezet elhelyezése



367 m2 lakatosszerkezet bontás



1121 m2 vízszigetelés bontás és készítés



1723 m2 hőszigetelés



1 kts villámhárító áthelyezés



790 fm csőmázolás



500 fm fűtési csővezeték bontás



790 fm fűtési csővezeték szerelés



411 db épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

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 szolgáltatás megrendelésre 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 2011/07/22 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/11/30 (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 100.000 Ft, max a szerződött érték 5 %.-a
meghiúsulási kötbér: a szerződött érték 20 %-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó

jogszabályi rendelkezésekre
A sikeres hiánypótlás-mentes átadás-átvételt követően 1 db végszámla benyújtására van
lehetőség. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az Európai Unió támogatásával, Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, valamint a Timpanon Kft.-nek a saját
forrásával finanszírozza. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás nettó összegének 30%-át és az
áfa ellenértékét egyenlíti ki, a maradék nettó érték 70%-nak a kifizetése pedig az
előzőekben meghatározott kormányzati támogatásból történik. Ajánlatkérő előleget nem
fizet. A teljesítés során maximum 1 db végszámla kiállítására van lehetőség. Az építési
munka nem engedélyköteles, ezért a nem tartozik a fordított áfa fizetés szabályozása alá. A
vállalkozási díj kifizetése a Kbt. 305.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítés
igazolás kiadását követően, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés pontjai szerint – figyelemmel a Kbt.
305.§ (4) bekezdésére - utólagosan, átutalással, forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő a
kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában
foglaltakat, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet teljes körben alkalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
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:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 62.§ (1)bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlatban, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében,
foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján írásban
kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) A Kbt. 66.§ (1
bekezdése b) pontja szerint az utolsó
(2009) lezárt üzleti évről szóló, a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolójának
benyújtása másolatban, kiegészítő
mellékletek nélkül, amennyiben
az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga előírja a
közzétételét.
2) Ajánlattevő illetve a közbeszerzés 10%át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől
származó,
valamennyi számlára vonatkozó a felhívás
feladását megelőző 12 hónapról szóló
nyilatkozat az alábbi
tartalommal: bankszámla száma, a számla
technikai jellegű számla vagy sem,
számlanyitás napja, volt-e 30 napot
meghaladó sorban állás a nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban. Kbt. 66.§
(1) bek. a) pont)Az 1) és 2). pont esetében a
Kbt. 66. § (2) és 69. § (5)bekezdés is
alkalmazandó adott esetben.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a
10% feletti alvállalkozó utolsó (2009) lezárt
üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója alapján a mérleg
szerinti eredménye negatív
2) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha bármely
pénzügyi intézménynél vezetett
folyószámláján a banki nyilatkozat
kiállítását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás volt.

III. 2. 3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó által:
1. az előző 3 évben (2008-2009-2010)
teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgyával megegyező kivitelezési
referenciák bemutatása a Kbt. 68.§ (2)
bekezdés szerint igazolva.
Az igazolásban meg kell adni:
- a referencia adó nevét, címét;
- a teljesített építési beruházás ismertetését;
- a teljesítés helyét és idejét (sikeres
műszaki átadás-átvétel
időpontját);
- Megrendelő nyilatkozatát, hogy a teljesítés

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére alkalmatlannak
minősül ajánlattevő, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó
amennyiben, ha együttesen:
1. Nem rendelkeznek az előző 3 év
időszakában összességében (2008-20092010) teljesített legalább 1 db befejezett
előírásoknak illetve szerződésnek megfelelő
teljesítéssel megvalósult, legalább nettó 35
millió Ft elérő épület felújítási referencia
munkával.
2. Nem rendelkeznek a teljesítéshez
szükséges
191/2009.(IX.15.)Kormányrendelet 13. §.

az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e;

Által meghatározott a 244/2006. (XII.5.)
Kormányrendelet 2. sz. mellékletének
megfelelő besorolású, és a teljesítés
időtartamára jogosultsággal rendelkező
2. A teljesítésbe bevont, a teljesítésért és
annak minőségéért felelős, és szerződésben kamarai névjegyzékben szereplő 1 fő
legalább MV-Ép/C építési szakterület
megnevezésre kerülő, az építési naplóba
jogosultságú, legalább 1 év felelős műszaki
bejegyzésre jogosult felelős műszaki
vezetők megnevezése, bemutatása, szakmai vezetői gyakorlattal rendelkező felelős
önéletrajzának, végzettséget igazoló okiratai műszaki vezetővel.
másolatának, jogosultságot bizonyító irat
egyszerű másolatának csatolásával.
3. Nem rendelkeznek az ajánlattételi
határidőt megelőző 1 évre (2010.)
3. Nyilatkozat és a 10% feletti alvállalkozó vonatkozóan az éves átlagos statisztikai
állományi létszám tekintetében legalább 6
2010 évi állományi létszámáról.
fő fizikai állományú szakmunkás és 1 fő
4. műszaki alkalmassági feltételeknek
vezető tisztségviselői létszámmal.
megfelelő eszközök bemutatása, saját
tulajdon esetén állóeszközkartonok
4. Nem rendelkeznek, legalább:
másolata, bérelt eszközök esetén
- 100 m2 homlokzati állvánnyal
bérleti előszerződés, és a bérbeadó
eszközkartonok, annak igazolására, hogy a
felsorolt eszközök az ajánlattevő
rendelkezésére állnak vagy rendelkezésére
fognak állni.
Az 1.-4. pontban előírt dokumentumokat az
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a
10%-ot meghaladó alvállalkozóknak
együttesen kell megadnia és az annak
megfelelő alkalmassági feltételnek
megfelelnie [Kbt.69. § (6)], a 2.-3. pont
tekintetében a Kbt. 69. § (4) és (8)
bekezdése is alkalmazható.
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) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE 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 [x]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)

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: 2011/06/20 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/06/20 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/20 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Helyszín: Kazincbarcika, Eszperantó út 2. Igazgatói iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
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 [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
KEOP-2009-5.3.0/A
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V. 3. 1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A Kbt. 250. §. (3) h) bekezdése szerint az eljárás eredménye az összegzés megküldésével
kerül kihirdetésre
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. 07. 22.
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 [x]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kerül postázásra.
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:
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:
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 teljes körben, a Kbt. 83. § szabályozása alapján biztosított
2.Az ajánlatokat a Kbt 70/A. § (1) bekezdés szerint kell benyújtani, előírt példányszám 1
eredeti 3 másolati példányban.
3. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti előírásnak megfelelően:

a) a közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének 10 %.-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%.-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét/részeit és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó(k) közre fognak működni.
c)az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik
d)a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti szervezeteket/személyeket.
A jelölést a b) pont esetében a beárazott költségvetés fejezeteinek és tételeinek
felsorolásával, kell teljesíteni az alvállalkozó(k) nevesítésével, a teljesítés Áfa nélkül
számított ellenértékéből történő részesedésével a Kbt 70. § (7) bekezdésére tekintettel.
4.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell és igazolást kell becsatolni a Kbt 63. § (3)
bekezdésére tekintettel.
5. Az ajánlatba be kell csatolni az ajánlattevő 70. § (2) bekezdésének megfelelő
nyilatkozatát.
6. Az ajánlatba be kell csatolni az ajánlattevő 70. § (8) bekezdésben részletezett felolvasó
lapot.
7. Az ajánlatot a Kbt. 70. § (4)-(6) bekezdéseire tekintettel kell megtenni.
8. Alvállalkozókra irányadó a Kbt. 304. § (2) bekezdésének előírása, amelyet az ajánlatkérő
a teljesítés során ellenőrizhet.
9. Az Ajánlati Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott költségvetési kiírás
sorrendjétől, sem célszerűségi, sem egyéb indoklás alapján nem lehet eltérni. Az
ajánlattevő által benyújtandó beárazott költségvetésben „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
szerepeltetése nem alkalmazható. Az ajánlati költségvetésben a beépítésre megajánlott
anyagok tekintetében gyártóval beazonosítható konkrét típusokat kell megajánlani,
amennyiben az adott tételre vonatkoztatható. Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlati
költségvetés készítésekor alkalmazott élőmunka-szükségleti időnormákról, hogy milyen
költségvetés-készítő program időnormáit alkalmazza az ajánlattevő, egyedi időnormák
alkalmazása esetén az ajánlati költségvetésben az alkalmazott időnormát minden tételnél fel
kell tüntetni az ajánlat Kbt. 86. § (6) bekezdés szerinti teljesítéshez szükséges élőmunkaráfordítás ellenőrizhetősége érdekében.
10. Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek igény esetén a szerkeszthető iratmintákat e-mailen is
a rendelkezésére bocsátja.
11. Amennyiben az ajánlattevő e-mail elérhetőséget is megad, az ajánlatkérő a megadott email címre teljesíti az ajánlatkérőre előírt tájékoztatási kötelezettségeit.
12. Az ajánlatba be kell csatolni az ajánlattal érintett Kbt. 4. § (1) bekezdés a) pont, az
ajánlat 10%.- át meghaladó alvállalkozó, és az ajánlatban 3/D pont szerinti szervezet, és a
Kbt. 69. § (4) és (8)
bekezdése szerinti alvállalkozók aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját.
13. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nyertessége esetén a Kbt. 306.§ (2) bekezdés
szerinti felelősségbiztosítási szerződést megköti. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell
nyújtani: az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, munka)
keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, és előre nem
látható, továbbá teljes magas- vagy mélyépítési teljesítésre és munkára, beleértve az összes
szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés,
gépészet, biztonsági berendezés, stb.) és harmadik személy(ek)nek okozott dologi és

személyi károkra.
14. A teljesítés során az ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Kbt. 305. § (6) bekezdés
szabályozása az irányadó.
15. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. az irányadó.
16. A kivitelezésre irányadó a 191/2009.(IX.15.) kormányrendelet szabályozása.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/06/02(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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
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)
----------------------

