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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: 
Tornaszentandrás Község Önkormányzata 
Postai cím: 
Hunyadi út 4. 
Város/Község: 
Tornaszentandrás 

Postai 
irányítószám: 3765   

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Krajnyák Dénes polgármester 

Telefon: 48/453-006 

E-mail: k0660@koznet.hu 
 

Fax: 48/453-006 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menet.hu/tornaszentandras 
 
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 
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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  

[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 

Vállalkozási szerződés 

Tornaszentandrás Szabadság út 43 szám alatti Közösségi kultúrház, valamint a Kossuth út 08 szám alatt található 
önkormányzati tulajdonú épületek külső 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) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                           

Szolgáltatási kategória        �� Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 
 
Építési koncesszió 

X 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

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

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 
Tornaszentandrás, Magyarország 

NUTS-kód                  HU311 

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 

Vállalkozási szerződés  

Tornaszentandrás Szabadság út 43 szám alatti Közösségi kultúrház, valamint a Kossuth út 08 szám alatt található 
önkormányzati tulajdonú épületek külső felújítása. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.21.20.00-6 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen  X  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 X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

- Kultúrház épületén tetőhéj csere 415 m2, tetőszerkezet 330 m2, lábazat nedvesség elleni szigetelés, homlokzati 
vakolat felújítás 365 m2, 1 db ajtó csere, 15 db ablak csere, eső csatorna csere 117 fm, kerítésépítés 56 fm   

              A rendelkezésre álló keretösszeg: 14.816.356.- Ft  + Áfa 

- Kossuth út 08. szám alatti épületen: tetőszerkezet csere 104 m2, lábazat nedvesség elleni szigetelés, 1 db ajtó, 2 
db ablak csere, eső csatorna csere 57 fm, kerítésépítés 37 fm  A rendelkezésre álló keretösszeg: 4.927.493.- Ft  + 
Áfa 

Az igényelt rendelkezésre állás 2010. december 31-ig.  
 

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           2010./  06./30.    (év/hó/nap)    
                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2010./12./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) 

Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és teljesítési biztosítékot, mint szerződést 
biztosító mellékkötelezettséget ír elő.  
A késedelmi kötbér mértéke: legalább 1% /nap. 
A teljesítési biztosíték mértéke a bruttó ajánlati ár 1%-a. 
Meghiúsulási kötbér: a bruttó ajánlati ár 1%-a. 
Maximum 162/2004.(V.21. Korm. rendelet 8§ (5)-(6) bekezdés szerint. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Kifizetés - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 
(rész)teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik a Támogatási Szerződés és a támogatásokra vonatkozó jogszabályi 
előírások rendelkezései szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme 
forint (HUF). 

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 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  

Kizáró okok: 
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének d) pontjában és 61. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kizáró 
okok bármelyike 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. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. § (1) 
bekezdésének a-c) pontjában, 61. §-ának (2) bekezdésében, illetve a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 



Igazolási mód: 

1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell 
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának, illetve 61. § (2) 
bekezdésének hatálya alá [Kbt. 249. § (3) bekezdés]. 

2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].  
3. A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), 
illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni 
kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény 
tekintetében azok ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál 
nem régebbi nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra 
vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás 
időpontja, sorban állásokra és a fizetési fegyelemre 
vonatkozó információ 2009. január 1. napja és nyilatkozat 
kiállításának napja között; 

P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), 
illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni 
kell az utolsó három pénzügyileg lezárt évre vonatkozó 
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló egyszerű 
másolatát, amennyiben az ajánlattevő (10 %-ot meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét; 

P3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), 
illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni 
kell az előző három évre (2007-2009) vonatkozóan a 
közbeszerzés tárgyának forgalmáról tett nyilatkozatát. 

Erőforrás szervezet igénybe vétele esetén az igénybevételi 
körben az erőforrás szervezet alkalmassági követelménynek 
való megfelelését igazoló dokumentumot (igazolást) is be 
kell nyújtani. 

P4) A Kbt. 66.§ (1)  bekezdés d. pontja alapján a 
számlavezető, illetve hitelező pénzintézetének 
nyilatkozatát, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési 
beruházás megvalósítására likvid pénzeszköz vagy 
hitelígérvény rendelkezésre áll. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 

P1) a számlavezető pénzintézet nyilatkozata alapján az 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi 
számláján sorbanállás volt (van) 2009. január 1. napja és 
nyilatkozat kiállításának napja között, vagy fizetési 
kötelezettségeinek nem tesz határidőben eleget (az 
ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen 
alkalmassági követelménynek külön-külön kell 
megfeleljen); 

P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó  
- számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerinti 
üzemi (üzleti) eredménye az utolsó három pénzügyileg 
lezárt évben negatív volt,  
- likviditási mutatója az utolsó lezárt üzleti évben kevesebb, 
mint 4,  
- a tőkeerősségi mutatója az utolsó lezárt üzleti évben 
kisebb, mint 0,8.  
- 2007-2009 üzleti évek gazdálkodási adatai alapján 
bármelyik évben a saját tőke kisebb, mint 20.- MFt, 
(az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen 
alkalmassági követelménynek külön-külön kell 
megfeleljen); 
P3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó közbeszerzés tárgya 
szerinti forgalma (nettó árbevétele) az előző három évben 
(2007-2009) együttesen és összesen nem érte el a nettó 13 
millió forintot (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a 
tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó 
ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell 
megfeleljen). 

P4) Ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező 
beruházás megvalósítására legalább a bruttó ajánlati ár 



80%-val megegyező összegű likvid pénzeszközzel vagy 
pénzintézeti hitelígérvénnyel. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
1. Az előző 3 év (2007-2009.) legjelentősebb közbeszerzés 
tárgyával azonos beruházásainak ismertetését és a Kbt. 68. 
§ (2) bekezdés szerinti referencia igazolást, amelynek 
tartalmazni kell a szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás teljes 
összegét, a teljesítésének idejét, helyét, valamint a 
megrendelőnek a nyilatkozatát, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt 
2. A teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető 
szakemberek ismertetése, amely tartalmazza a szakember 
nevét és képzettségét, továbbá a 244/2006. (XII.5.) Korm. 
rendelet 1. melléklete II. Része 1.1.1. vagy 1.1.2. pontja 
szerinti „A” vagy „B” kategóriába sorolásnak megfelelő 
felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló okiratot. A 
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű ]Kbt. 67. § (2) 
bekezdés e) pont[másolatban benyújtható. 

3. 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) 

4. Az elmúlt év (2009) átlagos statisztikai állományi 
létszámáról készült kimutatás. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, vagy közös ajánlatot tevőknél bármelyik tag 
(együttes megfelelés), ha:  
1. Nem tud az előző 3 évben összesen (2007-2009) legalább 
nettó 13.- MFt összegű műszaki átadással lezárult, 
befejezett, közbeszerzés tárgyával azonos referencia 
munkát igazolni. 
2. Nem rendelkezik 1 fő 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 
1. melléklete II. Része 1.1.1. vagy 1.1.2. pontja szerinti „A” 
vagy „B” kategóriába sorolásnak megfelelő felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 

3. nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel 
együttesen: 
- 200 m2 dominóállvány, 
- 1 db legalább 5 t teherbírású tehergépkocsival 

4. nem rendelkezik legalább 8 főből álló állandó 
létszámmal, akik közül legalább 3 fő szakirányú 
szakmunkás vagy technikusi végzettségű. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen   X nem  

 
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                                                                              

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 X 

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

Részszempont 

1. Ajánlati ár 

2. Késedelmi kötbér  

3. Meghiúsulási kötbér 

4.Teljesítési határidő 

5 Jótállás időtartama 

Súlyszám 

40 

10 

20 

20 

10 

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

Súlyszám 

           

           

           

           

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) 

1004484970 

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:  2010./05./20.  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00      

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 150.000.-    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: A fent megjelölt összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. A dokumentáció 
ellenértékét az ajánlatkérő 10402142-21424263-00000000 számú számlájára történő átutalással lehet kiegyenlíteni. 
Az átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-számot] fel kell tüntetni. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010./05./20. (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    

                                                            X                                     

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:     2010./05./20.   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10:00      

Helyszín : Polgármesteri Hivatal  Tornaszentandrás, Hunyadi út  04. 

Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosult személyek a 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:  

MVH EMVA Vidékfejlesztési Támogatások, 135/2008.(x.18) fvm rendelet alapján, falumegújítás és fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások jogcím. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010. 04.27. 10:00 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az eredményhirdetést követő 20. nap, 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első 
munkanap 10.00 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)  

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készít. Az ajánlattételi dokumentáció 
megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés 
személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a 
dokumentációt, úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő postacímére is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az 
igénylő nevét, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét és 
postai megkérés esetén postacímét, ahová postai küldeményként a dokumentációt megküldhető. Az igényléshez 
mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. Az ajánlatkérő – az ajánlattevő 
írásbeli megkeresése esetén – a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel küldi meg az 
ajánlattevő által megadott címre. A dokumentáció nem ruházható át, közös ajánlattétel esetén azonban elegendő egy 
dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00 órától 11.00 óráig és 13.00 
órától 15.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között vehető át azzal, hogy személyes 
átvétel esetén a dokumentáció a befizetéséről kiállított igazolással a 48/453-006 melléken történő telefonos 
egyeztetést követően vehető át. 

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 minden részszempont esetén 1-10 pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a 
pontszámokat három tizedes jegyre kerekíti. 

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 részszempontokra adott legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlattevő pontszáma az arányosság 
felhasználásával kerül kiszámításra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpont számot éri el. Azonos 
összpont számú ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt. 90. §. (2) bekezdése szerint jár el.  



 

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 eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével. 
2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók. 

Konzultáció megtartására nem kerül sor. 
3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. § (3) 

bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá 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. 

4. Képviseleti jog igazolása: Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek 
ellenőrzése céljából magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál 
nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles 
másolata, illetve a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-
a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra 
meghatalmazást adó jogosultsággal rendelkező) személytől, a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati 
példánya.  

6. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja. 
Hiánypótlásra a megszabott határidőt követően nincs lehetőség. 

7. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 
szerint értendő. 

8. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni. Az 
erőforrást nyújtó szervezet meghatározására és az erőforrás fogalmára a Kbt. 4. §-ának 3/D. és 3/E. pontjai az 
irányadók. 

9. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10. Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő – ha a felhívásban 
kifejezetten másként nem rendelkezik – elfogadja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását. 

11. A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti körülmények 
bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha ilyet hirdet. 

12. Támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő – támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó – 
kifejezetten utal a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. 

13. Munkavédelem, munkafeltételek: Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3) bekezdés alapján köteles tájékozódni a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevő a Kbt. 72. § alapján az ajánlatában köteles 
nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, 
valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 
14. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az 
ajánlattételi határidő lejártáig kell biztosítani az ajánlattevőnek a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében megállapítottak 
szerint. Az ajánlati biztosíték összege 1.000.000.- Ft. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban 
csatolni kell. Befizetéssel történő biztosíték adása esetén a biztosíték összege az ajánlatkérő 10402142-21424263-
00000000  sz. számlájára utalható át, az átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték 
teljesítésének igazolását (átutalásról szóló terhelési értesítő, vagy bankgarancia nyilatkozat, vagy kezesség vállaló 
kötelezvény) az ajánlathoz csatolni kell. Átutalás esetén az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatnak minősül, a 
terhelési értesítő bank által hitelesített példánya. Bankgarancia és a kötelezvény nyújtása esetén 
kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni, és az okiratnak egyértelműen kell tartalmazni a biztosíték 



összegét, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie. Tárgyként fel kell tüntetni a „biztosíték –kultúrház 
felújítás” megnevezést. A bankgaranciának, és a kötelezvénynek az ajánlattételi határidőt követő 60. nap 16.00. 
órájáig érvényesnek kell lenni. 
15. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az összajánlati ár meghaladja a nettó 19.743.849.-Ft-ot. 

 
 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010./04./23. (év/hó/nap) 



 B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  1.              MEGHATÁROZÁS  

Tornaszentandrás Szabadság út 43– Közösségi Kultúrház külső felújítása 
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kultúrház épületén tetőhéj csere 415 m2, tetőszerkezet 330 m2, lábazat nedvesség elleni szigetelés, homlokzati vakolat 
felújítás 365 m2, külső nyílás zárók cseréje, eső csatorna csere 117 fm, kerítésépítés 56 fm   

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.21.20.00-6 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

Tetőhéj csere 415 m2, tetőszerkezet 330 m2, lábazat nedvesség elleni szigetelés, homlokzati vakolat felújítás 365 m2, 1 
db ajtó csere, 15 db ablak csere, eső csatorna csere 117 fm, kerítésépítés 56 fm   

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2010/06/30     (év/hó/nap) 
                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2010/12/31    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

Az önkormányzat a beruházást támogatásból kívánja megvalósítani, a rendelkezésére álló forrás: nettó 14.816.356.- Ft. 

Az ajánlatkérő a részekre vonatkozóan az eljárás eredményétől függően egyben vagy külön-külön köt szerződést.  

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  2.              MEGHATÁROZÁS  

Tornaszentandrás Kossuth út 08– Önkormányzati tulajdonú épület külső felújítása 
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Tetőszerkezet csere 104 m2, lábazat nedvesség elleni szigetelés, 1 db ajtó, 2 db ablak csere, eső csatorna csere 57 fm, 
kerítésépítés 37 fm   

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.21.20.00-6 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
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3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

Tetőszerkezet csere 104 m2, lábazat nedvesség elleni szigetelés, 1 db ajtó, 2 db ablak csere, eső csatorna csere 57 fm, 
kerítésépítés 37 fm   

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2010/06/30     (év/hó/nap) 
                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2010/12/31   (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

Az önkormányzat a beruházást támogatásból kívánja megvalósítani, a rendelkezésére álló forrás: nettó 4.927.493.- Ft. 

Az ajánlatkérő a részekre vonatkozóan az eljárás eredményétől függően egyben vagy külön-külön köt szerződést.  
 

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 


	Fő szójegyzék
	1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének d) pontjában és 61. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
	III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
	3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése és a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá 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. 


