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TARTALOM
2868

A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe felvett hivatalos
közbeszerzési tanácsadó(k)ról

Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban – eljárás
meghirdetése
2891

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ
hirdetmények

Visszavonás
2894

Ajánlati felhívás nyílt eljárásra
2871

2877

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (fogva tartottak élelmezési ellátásához szükséges élelmiszer-ipari termékek, anyagok beszerzése – K. É. –
12340/2004)
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (71. sz. fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõ elkerülõ szakaszának építése
– K. É. – 0518/2005)

Elõzetes összesített tájékoztató
2882

Nemzeti Fejlesztési Hivatal Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység elõzetes összesített tájékoztatója [határõrség részére esõvédõ öltöny (kabát és nadrág)
szállítása – K. É. – 0783/2005]

MOL Rt. idõszakos elõzetes tájékoztatója egyes ágazatokban - eljárás meghirdetése (Nagykörû–III. gázgyûjtõ
gázvezetékállomás létesítése – K. É. – 0898/2005)

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjának,
2004. december 3-án, K. É. – 10936/2004 szám alatt
feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
0827/2005)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
2897
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Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (közétkeztetés biztosítása – K. É. – 12632/2004)
Vas Megyei Munkaügyi Központ egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívása [munkaerõ-piaci felnõttképzések beszerzése DEFA-keret terhére (3746/VMMK/05.)
– K. É. – 0937/2005]
Zala Megyei Munkaügyi Központ egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívása [munkaerõ-piaci felnõttképzések beszerzése ESZA-program keretében (3763/ZMMK/
05.) – K. É. – 1112/2005]

Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban – nem eljárás
meghirdetése
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
2883

MOL Rt. idõszakos elõzetes tájékoztatója egyes ágazatokban - nem eljárás meghirdetése (gázmotorok és gázkompresszorok felújításához szükséges alkatrészek
beszerzése I. ütem – K. É. – 0899/2005)
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Budapest Fõváros IV. Kerület Önkormányzata egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívása (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 1015/2005)
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Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)
Debreceni Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság Fejlesztési
Igazgatóság egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (a
Debreceni Egyetem Kassai úti campus 930 fõs diákhotel építési területe talajszennyezõdés felmérésére és
ártalmatlanítására vonatkozó szakvélemény elkészítése – K. É. – 0965/2005)
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (Mosoni-Duna kisminta-kísérletek – K. É. – 0835/2005)
Hajdúhadház Város Önkormányzata egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívása (Erdõalja és István király utca
szilárd burkolatának megépítése – K. É. – 0669/2005)
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (textíliák mosatása – K. É. – 0870/2005)
Kõszeg Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (Kõszeg és vidéke újság elõállítása, felelõs kiadói feladatok ellátása – K. É. – 0770/2005)
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (hatlakásos bérlakás építésének befejezése – K. É. – 0582/2005)
Nyíribrony Község Önkormányzata egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívása (Nyíribrony, Fõ úton megvalósítandó 50 férõhelyes óvoda, földszintes, magas tetõs kialakítása – K. É. – 0678/2005)
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (floppy disc beszerzése
– K. É. – 0708/2005)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívása (Sátoraljaújhely–Sárospatak közötti kerékpárút III. ütem – K. É. – 0798/2005)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (takarítás
– K. É. – 0847/2005)
Szolnoki Fõiskola egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(PPP-konstrukcióban létesítendõ mintegy 9000 m2
szintterületû új oktatási campus szolgáltatás tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítása – K. É. –
0575/2005)
Törökbálint Nagyközség Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (kegyeleti közszolgáltatás
– K. É. – 1012/2005)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl
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E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. részvételi
felhívása tárgyalásos eljárás megindítására (Esztergom
120/35/20/10 kV-os transzformátorállomás építészeti
és villamos technológiai komplex kivitelezése
– K. É. – 0347/2005)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza ajánlati
felhívása nyílt eljárás megindítására (mûanyag alapú
zárt vérvételi rendszer anyagai – K. É. – 0922/2005)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza ajánlati
felhívása nyílt eljárás megindítására [különféle kötszerek beszerzése (3802/Kecskemét/05.) – K. É. –
0962/2005]
Kincstári Vagyoni Igazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (Sümegi vár rekonstrukciós munkák – K. É. – 1039/2005)
Kozármisleny Község Önkormányzata ajánlati felhívása
nyílt eljárás megindítására (Kozármisleny, északi lakótelep közmûvesítése – K. É. – 0533/2005)
Magyar Államkincstár ajánlati felhívása nyílt eljárás
megindítására (kis értékû tárgyi eszközök, tisztítószerek, egyéb anyagok beszerzése – K. É. – 12758/2004)

Margitszigeti Atlétikai Centrum ajánlati felhívása nyílt
eljárás megindítására (tenisztelep földszintes épületének átalakítása, bõvítése – K. É. – 0926/2005)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (útépítési beruházások és útburkolat-felújítási munkálatok – K. É. –
0497/2005)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárásra
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2992

2996

Baranya Megyei Önkormányzat tájékoztatója az eljárás
eredményérõl (Radnóti Miklós Szakközépiskola és
Szakiskola Mohács, tornaterem és tanmûhely létesítése – K. É. – 0706/2005)
Budapest Fõváros VII. Ker. Erzsébetváros Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (Budapest,
VII. ker. Városligeti fasor 39–41. szám alatti óvoda
bõvítése – K. É. – 0652/2005)
Cece Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (mezõgazdasági úthálózat fejlesztése
– K. É. – 0557/2005)
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet tájékoztatója az eljárás eredményérõl (foszforlemezes, digitális radiológiai képalkotó-,
feldolgozó- és archiválórendszer telepítése – K. É. –
0866/2005)
Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet tájékoztatója az eljárás eredményérõl (gyógyszerek beszerzése – K. É. – 0351/2005)
Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatója az eljárás eredményérõl (az ajánlatkérõ 1243 db orvostechnikai berendezéseinek teljes körû karbantartása – K. É. –
0853/2005)
Magyar Posta Rt. Beszerzési és Ellátási Központ tájékoztatója az eljárás eredményérõl (postai bérmentesítõ gépek beszerzése – K. É. – 0844/2005)
MÁV Rt. tájékoztatója az eljárás eredményérõl [a MÁV
Rt. 2005. évi hálózati szintû munka- és védõruházatának körébe tartozó felsõruházati termékek konfekcionálása, raktározása és meghatározott telephelyekre
történõ szállítása (Gy.798-3515/2005) – K. É. –
0863/2005]
Nemzeti Autópálya Rt. tájékoztatója az eljárás eredményérõl [a 1108 j. összekötõ út Budakalász elkerülõ (11.
sz. fõút és Budakalász–Üröm közigazgatási határ közötti) szakasza engedélyezési és építési terveinek elkészítése – K. É. – 0428/2005]
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Nemzeti Kataszteri Program Kht. tájékoztatója az eljárás
eredményérõl [Tolna megye meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti)
nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása – K. É. – 0342/2005]
Nemzeti Kataszteri Program Kht. tájékoztatója az eljárás
eredményérõl [Gyõr-Moson-Sopron megye meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros
digitális térkép elõállítása – K. É. – 0343/2005]
Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatója az eljárás
eredményérõl (egészségügyi veszélyes hulladék gyûjtésére gyûjtõeszközök beszerzése – K. É. – 0878/2005)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság tájékoztatója az eljárás eredményérõl (elektroanatómiai
térképezéshez használt összesen 210 db mozgatható
katéter és tartozékainak a beszerzése – K. É. –
0647/2005)
Pornóapáti Község Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (Pornóapáti és Horvátlövõ község
szennyvízkezelése – K. É. – 0709/2005)

Helyesbítés
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
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Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal tájékoztatója a
szerzõdés teljesítésérõl (20 000 db ±25% Oberthur
CosmopolIC2.1. V4 Autentic csipkártya gyártása és
szállítása – K. É. – 0416/2005)
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (4 db másológép beszerzése és karbantartása – K. É. – 0865/2005)
Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (multimédiás informatikai eszközfejlesztés – K. É. –
0576/2005)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (számítástechnikai alkatrészek és eszközök beszerzése – K. É. – 0637/2005)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (10 db Canon NP–7161 fénymásoló
beszerzése – K. É. – 0638/2005)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (1 db Genkinger típusú elektromos
emelõtargonca beszerzése – K. É. – 0640/2005)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (számítástechnikai kellékanyagok,
papír, irodaszerek beszerzése – K. É. – 0641/2005)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (fotó- és videotechnikai anyagok beszerzése – K. É. – 0642/2005)
Nemzetközi Technológiai Kht. tájékoztatója a szerzõdés
teljesítésérõl [a Magyar Információs Társadalom
Stratégia (MITS) végrehajtási rendjérõl szóló jogszabálytervezetre vonatkozó javaslat kidolgozása
– K. É. – 0873/2005]
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (városközpont közterületi rekonstrukciója – K. É. – 0631/2005)
Tüdõgyógyintézet Törökbálint tájékoztatója a szerzõdés
teljesítésérõl (1 db személygépkocsi beszerzése
– K. É. – 0668/2005)
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Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 9. számában, 2005. január 24-én K. É. – 0162/2005 szám alatt
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
1262/2005)
Gyula Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 9. számában, 2005. január 24-én K.
É. – 0838/2005 szám alatt megjelent módosítás helyesbítése – K. É. – 1290/2005)
Kincstári Vagyoni Igazgatóság helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 11. számában, 2005. január 28-án
K. É. – 0703/2005 szám alatt megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 1293/2005)
MIFÛ Miskolci Fûtõerõmû Kft. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2005. január 26-i, 10. számában,
K. É. – 12718/2004 számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 1323/2005)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 11. számában, 2005. január 28-án K. É. – 0674/2005 szám alatt megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 1261/2005)

Módosítás
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Debreceni Ítélõtábla módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2004. december 29-i, 148. számában, K. É. –
11821/2004. számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 1277/2005)
MECSEK-ÖKO Rt. módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 7. számában, 2005. január 19-én, K. É. –
0366/2005 szám alatt megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 1346/2005)
Vasvár Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 9. számában, 2005. január 24-én
K. É. – 0490/2005 szám alatt megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 1313/2005)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁ
HATÁROZATAI
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa
elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárása a XXI. Ker. Budapest-Csepel Önkormányzata ellen – K. É. – 1376/2005)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (dr. Pataki István, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Mezõkovácsháza Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
1378/2005)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Primus-Net Kft. kérelmezõ jogorvoslati
kérelme a Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1379/2005)
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Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
1381/2005)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Hérosz Rt. jogorvoslati kérelme a Kisbér
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1382/2005)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzési Döntõbizottság Elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás az

3036

3037

14. szám

Országos Egészségbiztosítási Pénztár közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 1384/2005)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 1385/2005)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (az ARAGONIT Építõipari, Kivitelezõ és
Kereskedelmi Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest
Fõváros XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1386/2005)

A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbeszerzési tanácsadók
névjegyzékébe felvett hivatalos közbeszerzési tanácsadó(k)ról
A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 379. § (1) bekezdés
g) pontja értelmében vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszerzési
tanácsadók névjegyzékét.
A Kbt. 382. § (6) bekezdése szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó attól az idõponttól válik jogosulttá a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatására, amely idõponttal a
névjegyzékbe bejegyzést nyert. Ezen idõpont a Kbt. 380. § (3) bekezdés d) pontja, valamint ugyanezen szakasz (4) bekezdés
c) pontja alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadó adatai között
feltüntetésre kerül. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a névjegyzékbõl történõ esetleges törléséig jogosult a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatására (l. Kbt. 383. §).
A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke folyamatosan elérhetõ a Közbeszerzések Tanácsa www.kozbeszerzes.hu
honlapján.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
3. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet nyilvántartási
sorszáma: 52.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet elnevezése:
MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet székhelye: 2314
Halásztelek, Óvoda u. 7–9.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet nyilvántartási
száma: Cg. 13-09-082861
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet elérhetõségi
címe: 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7–9. Tel.: 24/474-402, fax:
24/474-416, e-mail: medlines@medlines.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.

A névjegyzékre újonnan felkerült hivatalos közbeszerzési tanácsadók adatait a Tanács az alábbiakban teszi közzé:
1. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma:
50.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Hámori Attila.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: Fõvárosi Gázmûvek Rt., 1081 Budapest, Köztársaság tér 20., 1031 Budapest, Emõd u. 70. Tel.: 477-1215, 934-3789, fax: 477-1117,
e-mail: –.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.

1. A személy (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) nyilvántartási
sorszáma: 45.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Keresztes István.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 2314
Halásztelek, Óvoda u. 7–9., 1055 Budapest, Markó u. 7. Tel.:
24/474-402, 06-20-980-9802, fax: 24/474-416, e-mail: kistvan@medlines.hu.

2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 51.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Toperczer Ferenc.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1075 Budapest, Király u. 17. Tel.: 317-8958, 479-0094, 06-30-977-8610,
fax: 322-1723, e-mail: ftoperczer@provital2000.hu.

2.) A személy (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) nyilvántartási sorszáma: 46.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Golácsné Gyõri Erika.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 2314
Halásztelek, Óvoda u. 7–9., 1101 Budapest, Hungária krt. 5–7.
Tel.: 24/474-402, 06-20-981-8695, fax: 24/474-416, e-mail: gyerika@medlines.hu.

A Kbt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott személy (hivatalos közbeszerzési tanácsadó), illetõleg személyek adatai:
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4. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet nyilvántartási
sorszáma: 53.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet elnevezése:
NEW-LINE Közbeszerzési és Mûszaki Tanácsadó Iroda Korlátolt
Felelõsségû Társaság.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet székhelye: 3529
Miskolc, Mikes Kelemen u. 15.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet nyilvántartási
száma: Cg. 05-09-000601.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet elérhetõségi
címe: 1133 Budapest, Kresz Géza u. 44–46. Tel.: 450-0364,
06-20-932-2644, fax: –, 450-0364 e-mail: kozbeszerzes@new-line.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
A Kbt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott személy (hivatalos
közbeszerzési tanácsadó), illetõleg személyek adatai:
A személy (hivatalos közbeszerzési tanácsadó) nyilvántartási
sorszáma: 48.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Hajós Krisztián.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
építési beruházás, szolgáltatásmegrendelés, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1133
Budapest, Kresz Géza u. 44–46. Tel.: 450-0364, 06-20-932-2644,
fax: 450-0364, e-mail: kozbeszerzes@new-line.hu.
5. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 54.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Pap Zsuzsanna Veronika.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatásmegrendelés.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 7092
Nagykónyi, Nagy u. 11. Tel.: 220-4943/119 mellék, fax: –, e-mail:
papzs@eurout.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
6. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 55.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Rév András.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatásmegrendelés.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 2096
Üröm, Fülemüle u. 26. Tel.: 220-4943/115 mellék, fax: –, e-mail:
rev@eurout.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
7. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 56.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Lasch Tímea.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatásmegrendelés.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1165
Budapest, Orsika tér 3. III/3. Tel.: 220-4943/118 mellék, fax: –,
e-mail: timea@eurout.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
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8. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 57.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Bodorics István.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe:
Apex-MM Kft., 1161 Budapest, Batthyány u. 68. Tel.: 401-0808,
fax: 401-0806, e-mail: bodorics@apex-mm.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
9. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 58.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Göndör Gabriella.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1185
Budapest, Igló u. 33–35. Tel.: 293-4073, 06-30-655-6930, fax:
293-4036, e-mail: gabriella.gondor.dr@hungarocontrol.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
10. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 59.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Nagy László
Gábor.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1136
Budapest, Pannónia u. 50. fszt. 3. Tel.: 239-0315, 06-70-249-7140,
fax: 239-0315, e-mail: dr.nagy.laszlo.gabor@chello.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 31.
A bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadók adataiban
bekövetkezett módosulások:
1. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma:
23/2004.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Soós Tibor.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: Soós
Ügyvédi Iroda, Budapest II., Hûvösvölgyi út 81., levelezési cím:
1281 Budapest, Pf. 70. Tel.: 274-2607, 200-1904, fax: 200-2209,
e-mail: alawofficebpsoos@axelero.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2004. december 27.
2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma:
21/2004.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Hajós Orsolya.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat.
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A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1011
Budapest, Fõ utca 14–18. (Dezsõ és Társai Ügyvédi Iroda), tel.:
457-8040, 457-8046, fax: 457-8041, e-mail: orsolya.hajos@dezsolegal.net.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2004. december 27.
3. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma:
28/2004.
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A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Müller Ibolya.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés,
szolgáltatásmegrendelés, építési beruházás.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 9021
Gyõr, Liszt Ferenc u. 1. Tel.: 96/313-535, fax: 96/313-535, e-mail:
mulleribolya@netquick.hu.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ bejegyzésének idõpontja: 2005. január 3.
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HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre feladott,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmény
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(12340/2004)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya
alá tartozik-e?
NEM: X
IGEN: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Címzett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Cím: Bujtos u. 5.
Postai irányítószám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: Magyarország
Telefon: 00 36 06 42/411-400
Telefax: 00 36 06 42/411-400
E-mail: bvnyir@chello.hu
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE:
A. melléklet: 1.2) pont:. X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE:
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI:
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi szintû: –
Regionális/helyi szintû: –
EU-intézmény: –

Közjogi szervezet: –
Egyéb: –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés: nem.
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa: igen.
Adásvétel: X
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa:
nem.
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerzõdés.
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya
Az ajánlati felhívás dokumentációjában szereplõ feltételek
szerinti fogvatartotti élelmezési ellátáshoz szükséges élelmiszer-ipari termékek, anyagok beszerzésére és beszállítására
szállítási szerzõdés.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi, az alábbiakban jelölt
részre:
01. tej, tejtermékek
02. pékáruk
03. száraztészták
04. zöldség-, gyümölcsfélék, tojás
05. fûszerek, konzervipari termékek, élelmiszer-nehézáruk
06. édesség
07. tõke- és baromfihúsok, húskészítmények, töltelékáruk,
füstölt áruk
08. hal
09. gyorsfagyasztott termékek
II.1.7) A teljesítés helye
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 5. szám
NUTS-kód: HU 323
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.00.00.00-8 élelmiszer-feldolgozás termékei és italok
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További tárgyak:
15.30.00.00-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/
CPC)
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: –
IGEN: X
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: X
több részre: X
valamennyi részre: X
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
A részekre vonatkozó B. mellékletben meghatározottak szerint 200 fõ teljes élelmiszer-nyersanyaggal történõ ellátása.
A beszerzés mennyisége a megadottól – a fogvatartotti létszámtól függõen – ±25%-kal eltérhet, változatlan vételáron és változatlan feltételek szerint. A megadott mennyiségek éves becsült
mennyiségek. A kategóriánkénti részletezést a dokumentáció
tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint)
Nincs.
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés 01/05/2005 és/vagy
befejezés
/
/
(nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
A kötbér kikötése nem szerzõdésszerû teljesítés esetére.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szállító által kiállított, cégszerûen aláírt számla és az ehhez
mellékelt teljesítést igazoló okmány kézhezvételétõl számított
15 banki napon belül átutalással teljesíti a pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérõ. A teljesítés kiegyenlítése forintban
(HUF) történik. A teljesítés finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosított. Elõleg fizetésére nincs lehetõség.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A szerzõdés teljesítése nem indokolja nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy alapítását.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimá-
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lisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
– nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akit a Kbt. 60. §
(1) bekezdése kizár,
– nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akit a
Kbt. 61. § (1) bekezdésének a), b), c) pontja kizár,
– nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akit a Kbt. 61. §
(1) bekezdésének d) pontja kizár,
– az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevõ, illetõleg a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, akit a 62. § (1) bekezdése kizár.
Alkalmatlan a minõsítés, ha:
– a 2002. és 2003. év bármelyik évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérlegét) negatív – veszteséges – eredménnyel zárta,
– a beszerzendõ termékek a 2003. évi LXXXII. törvény az
élelmiszerekrõl jogszabályban elõírt Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott minõségi tanúsítvánnyal nem
rendelkeznek,
– az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
teljesítés során alkalmazott szállító jármûveik nem rendelkeznek ÁNTSZ-engedéllyel,
– a saját és a teljesítésbe bevonandó mûszaki vagy gazdasági egységek minõségbiztosítási rendszerének – bármely
nemzeti rendszerben akkreditált – minõségtanúsító általi
tanúsítványa (ISO 9001) másolatának hiánya,
– ajánlattevõ ajánlatához nem csatolja a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszerének 80/1999. (XII. 28.) GM–
EüM–FVM együttes rendeletben foglaltak megfelelõségérõl
független szervezet által kiállított tanúsítvány másolatát,
– ajánlattevõ ajánlatából megállapítható, hogy a 2002. és
2003. évben szállítási tevékenysége nem érte el a jelen
közbeszerzési eljárás nagyságrendi követelményeit,
– az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
pénzintézeti nyilatkozata alapján fizetési kötelezettségeit
úgy teljesíti, hogy számláján 2003. és 2004. évben kettõnél több esetben volt 60 napot meghaladó sorban állás.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
ajánlatában a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(továbbiakban: Kbt.) 63. § (2)–(3) bekezdés szerint kell igazolnia, illetve írásban nyilatkoznia, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró
okok nem állnak fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság a következõk szerint
igazolható:
– 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat (ha több
számlát vezet, valamennyi pénzintézettõl) az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti az ügyfél (ajánlattevõ) bankszámláját,
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– nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy az ügyfél fizetési
kötelezettségeinek hogyan tesz eleget a 2003. és 2004.
évben,
– a 2003. és 2004. évben volt-e a számláján 60 napon túli
sorban állás, ha igen, mikor és mennyi ideig,
– az ajánlattevõ 2002. és 2003. évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a Kbt.
66. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mûszaki,
illetve szakmai alkalmassága a következõk szerint igazolható:
– A 2002. és 2003. években végzett legjelentõsebb értékesítéseik, szállításainak ismertetése (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik
fél megnevezésével és az általa adott igazolással, amelyben nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az elõírásoknak és a
szerzõdésnek megfelelõn történt-e) a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelõen.
– A beszerzendõ termék minõségi tanúsítványának csatolása.
– A saját és a teljesítésbe bevonandó mûszaki vagy gazdasági egységek minõségbiztosítási rendszerének – bármely
nemzeti rendszerben akkreditált – minõségtanúsító általi
tanúsítványa (ISO 9001) másolatának csatolása.
– Ajánlattevõ ajánlatához csatolnia kell a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerének 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–
FVM együttes rendeletben foglaltak megfelelõségérõl független szervezet által kiállított tanúsítvány másolatát.
– Az ajánlattevõnek, illetõleg a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a teljesítés során alkalmazott szállító jármûveinek ÁNTSZ-engedélyét.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
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IV.1.2) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása
(adott esetben)
IV.1.3) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben)
IV.1.3.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S
(nap/hó/év:)
/
/
IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S
(nap/hó/év:)
/
/
IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:
vagy: minimum
/ maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) a következõ részszempontok és súlyszámok alapján (lehetõség szerint csökkenõ fontossági sorrendben)
részszempontok
súlyszámok
1. ellenszolgáltatás összege
15
2. ártartás
8
3. késedelmi kamat felszámítása
2
4. áremelés mértéke
1
Csökkenõ fontossági sorrendben
NEM: –
IGEN: X
vagy:
B2) a dokumentációban meghatározott részszempontok
alapján
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
50/127/2004.
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 21/03/2005
(nap/hó/év)
Ár: 40 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az ajánlatkérõ Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01393448-00000000 számú
bankszámlájára történt átutalással vagy készpénzfizetés esetén
az ajánlattevõ az ajánlatkérõ házipénztárába fizeti be az összeget. A házipénztár nyitva tartási ideje: munkanapokon 8.00 órától 14.00 óráig.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az
ellenérték megfizetésének igazolásával a dokumentáció átvehetõ az intézet házipénztárában.
A dokumentációt az ajánlattevõ a Kbt. 54. § (4) bekezdése
szerint írásban is megrendelheti. Az ajánlattevõnek a dokumentációt az ajánlatkérõ gazdasági osztálya a dokumentáció ellenértékének megfizetését vagy az átutalás igazolását követõ két
munkanapon belül postára adja.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
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IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
21/03/2005 (nap/hó/év) vagy:
nap
(a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott
jelentkezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum
/
/
(nap/hó/év)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a
részvételi jelentkezések benyújthatók
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország
X
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén)
/
/
-ig (nap/hó/év) vagy: 60 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatkérõ beszerzési bizottságának tagjai és az ajánlattevõk képviselõi.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 21/03/2005 (nap/hó/év)
Idõpont: 10.00 óra
Hely: az I.1) pontban megadott címen ajánlatkérõ kultúrterme.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ – a Kbt. 83. §-ában meghatározottak figyelembevételével
– az ajánlattevõk számára hiánypótlási lehetõséget biztosít.
Ajánlatkérõ a pontosan megjelölt hiányokról, illetve hiánypótlási határidõrõl – hiánypótlási felhívásban – írásban tájékoztatja valamennyi ajánlattevõt. A hiánypótlás lehetõségét az ajánlatkérõ egyszer biztosítja.
2. Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Eredményhirdetés: az ajánlatok bontását követõ 25. napon
13.00 órakor, az ajánlatkérõ kultúrtermében.
Szerzõdéskötés: az eredményhirdetést követõ 14. napon.
3. Minden ajánlattevõ csak egy darab dokumentációt vásárolhat meg. Az ajánlattevõ, aki nem vásárolja meg az ajánlati
felhívás dokumentációját, az eljárásban nem vehet részt. Az ér-
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vényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció ajánlatkérõtõl történõ megvásárlása. A dokumentáció ára az általános forgalmi
adó összegét nem tartalmazza.
4. Az ajánlati árakat a különbözõ termékek esetében kg,
darab vagy csomagra vetítve kell meghatározni. Egyes beszerzési esetekben a közbeszerzés tárgyának egyértelmû meghatározása szükségessé teszi meghatározott típusú termékekre hivatkozást, de az ajánlatkérõ elfogad más, a megnevezettel
egyenértékû termékre vonatkozó ajánlatot is.
5. Ajánlatkérõ a II.1.6) pontban felsorolt termékcsoportra
biztosít részajánlattételi lehetõséget. Ezen termékcsoportokon
belül az összes termék teljes mennyiségére tehetõ részajánlat,
azaz a termékcsoportokon belül részekre bontás nincs.
6. Egy ajánlattevõ több termékcsoportra is tehet ajánlatot.
Az ajánlatkérõ az ajánlattevõtõl több termékcsoportra tett ajánlatát termékcsoportonként külön értékeli.
7. Az ajánlati felhívás IV.2) B1) pontjában meghatározott
bírálati szempontok pontozása 0 és 30 között változik. A pontszámok kiosztása az 1. szempontnál relatív értékelési módszerrel, értékarányosítással, a további szempontoknál abszolút értékelési módszerrel, pontozással kerül megállapításra. A pontszámok kiosztásának részletes szabályai a dokumentációban kerülnek meghatározásra.
8. Az ajánlatkérõ a részek tekintetében nyertesekkel köt
szerzõdést minden egyes részre a jelen beszerzési eljárás esetén.
9. Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát,
a felhívás és a dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
10. Az érvényes, elbírálható ajánlatnak tartalmaznia kell,
hogy az ajánlati árak módosulása év közben a Kbt. alapján elfogadható és igazolható indokkal milyen módon, évente maximum hány alkalommal történhet, és az árak esetenkénti módosulásának maximális mértékét is meg kell jelölni.
11. Az ajánlatban meg kell jelölni, ha az ajánlattevõ harmadik személlyel szrzõdést fog kötni, továbbá, ha a szerzõdés teljesítéséhez az általa teljesítendõ közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót kíván igénybe venni.
12. A részvételi feltételekben megjelölt igazolási követelményeket a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevõnek az ajánlatban érvényesítenie kell.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidõt
megelõzõ, 90 napnál nem régebbi keltezésû, eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített cégmásolatot és a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát.
14. Az ajánlat tartalmazzon nyilatkozatot arról, hogy az
ajánlattevõ mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül.
15. Az ajánlathoz csatolni kell – ha az adott termékcsoportra
vonatkozóan jogszabályi elõírás kötelezõen elrendeli – az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás mint
szakhatóság engedélyét, az alkalmazott szállító jármûveinek
ÁNTSZ-engedélyeit, valamint a termékek gyártási, tárolási,
szállítási folyamatára kialakított HACCP-igazolások eredeti
vagy másolati példányait.
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16. Az ajánlatokat egy eredeti és egy – az ajánlattevõ által –
hitelesített másolati példányban (elõlapon feltüntetve) cégszerûen aláírva, az egyes oldalakat a cégjegyzésre jogosultak szignójával, tartalomjegyzékkel és folyamatos sorszámmal ellátva
kell benyújtani. Az ajánlat minden példánya nem oldható, átfûzött oldalakkal, postai úton, tértivevényesen, zárt borítékban
adható fel.
A zárt borítékra olvashatóan rá kell írni: „Ajánlat fogvatartotti élelmezéshez szükséges termékek beszerzésére”, továbbá
„Ajánlattételi határidõ lejártáig nem bontható fel!” jelige megjelölésével.
Az eredeti és másolati példányok eltérése esetén az eredeti
példányban írtak tekintendõk hitelesnek. Amennyiben az ajánlaton az „eredeti ajánlat” megjelölés nem kerül feltüntetésre,
úgy az ajánlatkérõ önkényesen kiválaszt egyet és azt az eredeti
ajánlatnak minõsíti.
17. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívás
I.1) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidõ lejártáig.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérõ csak akkor tekinti
határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidõig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébõl eredõ kockázat az ajánlattevõt terheli.
18. Ajánlattevõ – a megfelelõ ajánlattétel érdekében – az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítõ (értelmezõ) tájékoztatást kérhet, melyet az I.1) pontban megjelölt címre lehet eljuttatni – az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb 10 nappal. A beérkezett
kérdésekre ajánlatkérõ írásos választ ad. Ajánlatkérõ a Kbt.
53. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel biztosítja azt,
hogy ajánlattevõk a kiegészítõ tájékoztatáshoz az I.1) pontban
megjelölt helyen az ajánlattételi határidõ lejártáig munkanapokon 10.00–12.00 óra között hozzájussanak.
19. Az ajánlatkérõ csak a nyertesnek nyilvánított ajánlattevõvel vagy a nyertes visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legelõnyösebb ajánlattevõként
megnevezettel köti meg a szerzõdést. A szerzõdés megkötésétõl
számítva határozatlan idejû.
20. Az ajánlati felhívásban szereplõ pénzügyi, gazdasági,
mûszaki alkalmassági követelményeknek megfelelõ ajánlattevõk ajánlata kerül elbírálásra.
21. Ahhoz, hogy az ajánlattevõkkel szerzõdéskötésre kerülhessen sor, az alkalmassági és az érvényességi feltételeknek együttesen kell megfelelniük és az összességében legelõnyösebb ajánlatot tenniük, továbbá az elbírálást követõ döntéshozatal (eredményhirdetés) alapján nyertesként kell szerepelniük.
22. Bármely mulasztás, amelyet az ajánlattevõ követ el
amiatt, hogy nem szerez megbízható információt a beszerzés
részleteirõl, nem menti fel az ajánlattevõt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, kötelezettségek
és felelõsség alól, amelyek a szerzõdés tekintetében reá hárulnak. Nem vehetõ figyelembe semmi olyan, az ajánlat megváltoztatását célzó kérelem azon a címen, hogy az ajánlattevõ elmulasztott pontos információkat szerezni.
23. Minden költség, kiadás, amely az ajánlat elkészítésével
és benyújtásával függ össze, az ajánlattevõt terheli.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
21/01/2005 (nap/hó/év)
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B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ száma: 01
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.50.00.00-3
További tárgyak:
15.40.00.00-2
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– tej és tejtermék
– növényi zsírok
3) Mennyiség:
– tej és tejtermék, 4000 kg
– növényi zsírok, 800 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 02
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.81.00.00-9
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– kenyér, friss péksütemény
3) Mennyiség:
– kenyér, friss péksütemény, 50 000 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
/
/
(nap/hó/év)
teljesítés
A RÉSZ száma: 03
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.85.11.00-9
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– száraztészta
3) Mennyiség:
– száraztészta, 7500 kg
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4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
/
/
(nap/hó/év)
teljesítés
A RÉSZ száma: 04
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
01.12.10.00-1
További tárgyak:
01.10.00.00-8
01.13.10.00-4
01.24.20.00-5
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– zöldségfélék
– szárazáru, termény
– gyümölcsök
– tojás
3) Mennyiség:
– zöldségfélék, 10 500 kg
– szárazáru, termény, 26 700 kg
– gyümölcsök, 3900 kg
– tojás, 28 000 db
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 05
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.87.00.00-7
További tárgyak:
15.89.80.00-9
15.89.90.00-6
15.86.00.00-4
15.89.10.00-0
15.89.70.00-2
15.32.10.00-4
15.33.14.00-1
15.33.20.00-4
15.40.00.00-2
15.60.00.00-4
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– fûszerek
– cikóriakávé
– teafû
– levesporok
– ételkonzervek
– savanyúságok
– tisztított vagy konzervált zöldség
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– feldolgozott gyümölcsök, ízek
– ivólé, citromlé
– növényi olaj
– malomipari termékek
3) Mennyiség:
– fûszerek, 2800 kg
– cikóriakávé, 70 kg
– teafû, 60 kg
– levesporok, 550 kg
– ételkonzervek, 38 000 db
– savanyúságok, 7000 kg
– tisztított vagy konzervált zöldség, 4500 kg
– feldolgozott gyümölcsök, ízek, 1000 kg
– ivólé, citromlé, 7300 l
– növényi olaj, 4700 l
– malomipari termékek, 6500 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 06
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.83.00.00-5
További tárgyak:
15.84.10.00-5
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– cukor és cukortermék
– kakaó, csokoládé
3) Mennyiség:
– cukor és cukortermék, 4900 kg
– kakaó, csokoládé, 2700 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 07
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.10.00.00-9
További tárgyak:
15.40.00.00-2
15.13.00.00-8
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– húsok, belsõségek
– állati zsírok
– húskészítmények
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3) Mennyiség:
– húsok, belsõségek, 14 000 kg
– állati zsírok, 700 kg
– húskészítmények, 18 000 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 08
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.11.00.00-9
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– ponty
3) Mennyiség:
– ponty, 300 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
/
/
(nap/hó/év) /
Kezdés
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 09
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
15.89.60.00-5
További tárgyak:
15.10.00.00-9
15.31.00.00-4
15.33.10.00-7
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC)
2) A rész meghatározása:
– fagyasztott készételek
– feldolgozott zöldségek
3) Mennyiség:
– fagyasztott készételek, 1000 kg
– feldolgozott zöldségek, 950 kg
4) Eltérõ kezdési/teljesítési határidõ feltüntetése (adott esetben):
Kezdés
/
/
(nap/hó/év) /
teljesítés
/
/
(nap/hó/év)

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(0518/2005)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
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A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá
tartozik-e?
NEM: X
IGEN: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Címzett: Plachy Sándor igazgató
Cím: Fényes E. u. 7–13. 115. sz. szoba
Postai irányítószám: 1024
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-8200
Telefax: +36-1/336-8202
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi szintû: X
Regionális/helyi szintû: –
EU-intézmény: –
Közjogi szervezet: –
Egyéb: –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén):
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
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II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
71. sz. fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõ elkerülõ szakasz
építése.
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
A szerzõdés meghatározása: vállalkozási szerzõdés.
A szerzõdés tárgya: a 71. sz. fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõ elkerülõ szakaszának építése a jelenlegi 2+441 és
14+044 km-szelvényeihez csatlakozóan 17,325 km hosszban, a
szükséges csomópont-, vasút- és vízépítési, közmûkiváltási és
növénytelepítési munkákkal együtt.
II.1.7) A teljesítés helye
Magyarország, Veszprém megye
NUTS-kód: HU023
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.31.21-3
További tárgyak:
45.22.11.11-3
45.22.11.21-6
45.23.24.51-8
45.22.11.12-0
45.23.10.00-5
45.23.41.16-2
II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/
CPC): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Becsült fõbb mennyiségek:
– villamos hálózat kiváltása: 7000 m
– távközlési hálózat kiváltása: 340 m
– szénhidrogén-vezeték kiváltása: 1600 m
– vízvezeték kiváltása: 1230 m
– aszfaltburkolatok építése: 30 300 m3
– földmû építése: 190 000 m3
– körforgalmú csomópont: 4 db
– különszintû keresztezés: 3 db
– szintbeni csomópont: 2 db
– egyszerû útcsatlakozás: 3 db
– vasútépítési munka: 400 db
– vízelvezetés, forgalomtechnikai munkák, növénytelepítés
– régészeti feltárás
– átereszek (hossz- és keresztcsatorna): 11 500 m
– burkolt meder és árok építése: 23 200 m2
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II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Befejezési határidõ 30/06/2007 (nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmi kötbér: a bruttó vállalkozási díj 0,5%-a naponta,
maximális összege a vállalkozási díj 20%-a.
Teljesítési biztosíték: a vállalkozási díj 10%-a (a szerzõdés
aláírásától az átadás-átvételi eljárás lezárásáig).
Jótállási biztosíték: a vállalkozási díj 5%-a (az átadás-átvételi eljárás lezárásától a jótállási idõszak végéig).
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A vállalkozónak a tényleges teljesítés szerint kiállított, a mûszaki ellenõr által igazolt havi részszámlái, illetve végszámlája
ellenében, 30 napon belül, a vállalkozó bankszámlájára történõ
átutalással. A havi részszámlák minimális összege 50 millió Ft
+ áfa. A végszámla minimális összege a szerzõdéses ár 20%-a.
Az ajánlatkérõ elõleget nem fizet.
Az éves kifizetések maximális összege a vállalkozási díj százalékában:
– 2005: 3 Mrd Ft;
– 2006: 5 Mrd Ft;
– 2007: maradék rész.
Elsõ részszámla benyújtásának legkorábbi határideje: 2005.
december 1.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
Kizáró okok:
– Ha az ajánlattevõ vagy alvállalkozója a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
– Ha az ajánlattevõ vagy alvállalkozója a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alatt áll.
– Ha az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A szerzõdés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója:
– Ha az utóbbi két évben számláján 30 napon túli sorban
állás volt.
– Ha adózás elõtti eredménye a 2002–2003. évek valamelyikében az éves árbevételére vetítve 5%-nál nagyobb
mértékû veszteséget mutatott.
– Ha saját tõkéje a 2002. vagy 2003. évben alacsonyabb volt
a jegyzett tõkéjénél.
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– Ha nem rendelkezik legalább 5 db út-, híd- és közmûépítési munkát tartalmazó, 2000–2004. évben befejezett építési beruházásban szerzett sikeres fõvállalkozói referenciával, melyek közül legalább az egyik nettó (áfa nélküli)
összege eléri a 3 Mrd Ft-ot és az 5 beruházás együttes értéke (áfa nélkül) eléri a 10 Mrd Ft-ot.
– Ha a vasúti híd tekintetében nem rendelkezik 2000–2004.
években legalább 1 db 30 m-esnél nagyobb nyílású hegesztett rácsos acélszerkezetû híd referenciával.
– Ha nem állnak rendelkezésre az alábbi követelményeket
kielégítõ szakemberek:
– Építésvezetõ:
– felsõfokú szakirányú végzettség;
– az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes
rendelet elõírásainak való megfelelés;
– minimum 5 év szakmai gyakorlat 500 millió Ft fölötti értékû út- és hídépítések irányítása terén.
– Minõségügyi vezetõ:
– felsõfokú szakirányú végzettség;
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
– Létesítményfelelõs:
– felsõfokú szakirányú végzettség;
– az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes
rendelet elõírásainak való megfelelés;
– minimum 5 év szakmai gyakorlat 1 milliárd Ft fölötti
értékû út-, vasút- és hídépítések irányítása terén.
– Keverõtelep esetében, ha:
– Nem áll rendelkezésére az építés helyszínétõl 60 km-en
belül lévõ, min. 120 t/h kapacitású (fokozott igénybevételi kategóriának megfelelõ pályaszerkezet építésére
alkalmas) aszfaltkeverõ telep, mely a telepítéshez szükséges jogerõs környezetvédelmi és szakhatósági engedélyekkel, valamint érvényes akkreditációval és ÁKMI
engedélyekkel rendelkezõ keverõtelepi laboratóriummal, illetve a projekt megvalósítására felállítani tervezett keverõtelep esetében az ajánlattétel idõszakában
legalább a telepítéshez szükséges jogerõs környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik.
– Nem rendelkezik egy, a fenti feltételeknek megfelelõ
keverõteleptõl szándéknyilatkozattal arra nézve, hogy
amennyiben az ajánlattevõ a szerzõdést elnyeri, a munka teljes körû megvalósításához szükséges aszfalttal a
felmerülõ igényeknek megfelelõen ellátja.
– Ha nem rendelkezik legalább az alábbi, saját vagy bérelt
gépi kapacitással:
– 3 db 1,5 m3 térfogatú kanállal rendelkezõ kotró;
– 3 db 10 tonnás henger;
– 3 db finiser, legalább 10 tonnás statikus és vibrohengerekkel;
– 2 db szintvezérlésû gréder.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt.
63. § (2)–(3) bekezdései szerint kell igazolnia, illetve írásban
nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f)
pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá.
– Az egyéb alvállalkozók tekintetében elegendõ az ajánlattevõnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozata.
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III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján:
– Valamennyi pénzügyi intézmény, ahol az ajánlattevõnek
számlája van, az ajánlatok benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozata, illetve annak hiteles
másolata arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevõ számláját, valamint hogy az utóbbi két évben volt-e az ajánlattevõ számláján elismert és teljesítetlen fizetési kötelezettség, illetve sorban állás.
– Az ajánlattevõ elõzõ 2 évi (2002. és 2003.) a számviteli
jogszabályokban elõírt beszámolójának másolata.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 67. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjai alapján:
– Az elõzõ 5 év (2000–2004.) legjelentõsebb építési beruházásainak ismertetésével és a szerzõdést kötõ másik fél
által kiadott, a 68. § (2) bekezdésének megfelelõ tartalmú
igazolással.
– A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetõleg mûszaki felszereltség leírása, kapacitás és
kor megadásával. Bérelni szándékozott eszközök esetében a tulajdonos/üzemeltetõ szándéknyilatkozata csatolandó.
– Azoknak a szakembereknek, illetõleg vezetõknek a megnevezése, képzettségük ismertetésével, akiket az ajánlattevõ be kíván vonni a teljesítésbe. A bevonni kívánt szakemberek 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes
rendelet elõírásainak történõ megfelelés igazolása csatolandó.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
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IV.1.2) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása
(adott esetben): –
IV.1.3) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben): –
IV.1.3.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S
(nap/hó/év:)
/
/
IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S
(nap/hó/év:)
/
/
IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma (adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 25/03/2005
(nap/hó/év)
Ár (adott esetben): 80 000 HUF + áfa
A fizetés feltételei és módja: átutalással a Veszprém Megyei
Állami Közútkezelõ Kht. 10048005-00286222-00000017
számú számlájára, hivatkozással a befizetés jogcímére: „71. sz.
fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõ elkerülõ szakasz építése”.
A dokumentáció az 1.3) pont alatti címen vehetõ át minden
munkanapon 9.00–15.00 óra között, az ajánlat benyújtási határideje lejártának napján 9.00–10.00 óráig.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
25/03/2005 (nap/hó/év)
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott
jelentkezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén): –
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Angol és magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén)
80 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerintiek lehetnek jelen.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 25/03/2005 (nap/hó/év)
Idõpont: 10.00 óra
Hely: Veszprém Megyei Állami Közútkezelõ Kht.
8200 Veszprém, Mártírok u. 1.

14. szám

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatkérési dokumentáció megvásárlása [Kbt. 54. § (2) bekezdése]. Közös
ajánlattétel esetén a dokumentációt csak az egyik partnernek
kell kiváltania.
2) Az ajánlatot angol és magyar nyelven kell benyújtania.
Az eredetileg más nyelven készült iratokból az ajánlatba pontos
fordítást kell becsatolni.
3) Az ajánlattevõnek ajánlata benyújtásával egyidejûleg
10 millió HUF értékben ajánlati biztosítékot kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság MÁK 1003200001465488-00000000 számú számlájára történõ átutalással,
illetve a Kbt. 59. § (2) bekezdésében elõírt egyéb módon teljesíthetõ. Átutalás esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Bankgarancia biztosítása, illetve kötelezvény esetén kedvezményezettként az Útgazdálkodási és
Koordinációs Igazgatóságot kell megnevezni és fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát: „71. sz. fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõ elkerülõ szakasz építése”. A bankgaranciának, illetve -kötelezvénynek az ajánlati kötöttség idõtartamára kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték nyújtását tanúsító eredeti dokumentumot (banki terhelési értesítõ,
bankgarancia-szerzõdés, illetõleg kötelezvény) az ajánlat eredeti példányához csatolni kell.
4) Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 71. § (1) bekezdés
a) pontja] a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevõ harmadik személlyel szerzõdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetõleg [Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja] az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
5) Az ajánlattevõnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
71. § (3) bekezdése szerint.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók pénzügyi, gazdasági, valamint mûszaki, szakmai
alkalmasságát tanúsító nyilatkozatokat és igazolásokat [Kbt.
71. § (4) bekezdése]. Ezen alvállalkozók szándéknyilatkozata
is csatolandó az ajánlathoz.
7) A mûszaki felszereltség bemutatásában a bérelni szándékozott eszközök tulajdonosának/üzemeltetõjének szándéknyilatkozata eredetiben vagy hiteles másolatban csatolandó.
8) A bevonni kívánt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata csatolandó.
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9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ Kbt.
72. §-ának megfelelõ nyilatkozatát.
10) Az ajánlattevõnek az ajánlatot aláíró személy cégszerû
aláírásra való jogosultságát aláírási címpéldány benyújtásával,
illetve a bejegyzés szerinti országos jogrendjének megfelelõ
egyéb módon kell igazolnia. A 12. pont szerinti szignálásra
meghatalmazott személy szignómintát is tartalmazó meghatalmazása az ajánlathoz csatolandó.
11) Az ajánlattevõnek saját és alvállalkozói nyilatkozatait
cégszerû aláírással, az egyéb oldalakat szignálva, folyamatos
oldalszámozással, az ajánlatkérési dokumentációban elõírt példányszámban, zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtania.
Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti”, illetve
„másolat”. A példányok közötti esetleges eltérés esetén az angol eredeti példány tartalma a mérvadó. A csomagoláson kizárólag a következõket kell feltüntetni: „70. sz. fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõ elkerülõ szakasz építése – Ajánlat” és „Tilos felbontani az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt!”.
12) Az ajánlatkérõ az érdekelt ajánlattevõk számára a helyszínen konzultációt szervez, melynek idõpontja: 2005. március 2., 10.00 óra, helyszíne: Veszprém Megyei Állami Közútkezelõ Kht., 8200 Veszprém, Mártírok u. 1.
13) Az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerint hiánypótlási lehetõséget biztosít.
14) Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: 2005. április 25.
15) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005. május 10.
(az eredményhirdetéstõl számított 15. nap). Ajánlatkérõ fenntartja a jogot arra, hogy a szerzõdést elõbbi, de az eredményhirdetést követõ naptól számított nyolcadik napnál nem korábbi
idõpontban kösse meg.
16) Az ajánlatkérõ az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legalacsonyabb összegû ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel köt szerzõdést, a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint.
17) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevõ cégkivonata
(vagy a nyilvántartásba vételt igazoló egyéb dokumentum) szerint hiányzik a beszerzés tárgyának megfelelõ tevékenységi
kör.
18) A 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl 43. §
(5) bekezdése szerint rendkívüli sürgõsség esetén indítható
közbeszerzési eljárás elõzetes összesített tájékoztató nélkül,
mely rendkívüli sürgõsség jelen esetben az alábbiak szerint áll
fenn:
A Gazdasági és Közbeszerzési Minisztérium és az EIB között 2003. szeptember 1-jén kölcsönszerzõdés került aláírásra,
mely többek között a 71. sz. fõút Balatonakarattya–Balatonfûzfõt elkerülõ szakasz építésének finanszírozására is vonatkozik.
A kölcsönszerzõdés aláírása után a kivitelezési határidõ nem
változtatható meg. Társaságunk 2004. december 29-én értesült,
hogy az EIB jóváhagyta az építési tervet, ajánlatkérési doku-
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mentációt, illetve az ajánlati tervet, így az eredeti elképzelésekhez képest jelentõsen lecsökkent a kivitelezésre szánt idõ. Az
elõzetes összesített tájékoztató közzététele tovább csökkentené
a kivitelezésre szánt idõt, melynek következtében a befejezési
határidõ tartása is veszélybe kerülne.
19) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések angol és magyar nyelven nyújthatók be. Eltérés esetén az angol nyelvû eredeti példány a mértékadó.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
21/01/2005 (nap/hó/év)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Címzett: Both Vilmos fõosztályvezetõ
Cím: Fényes E. u. 7–13.
Postai irányítószám: 1024
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-8264
Telefax: +36-1/336-8262
E-mail: both@mail.kozut.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Veszprém Megyei Közútkezelõ Kht.
Címzett: Nagy Károly igazgatóhelyettes fõmérnök
Cím: Mártírok u. 1.
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: +36-88/429-076
Telefax: +36-88/429-877
E-mail: –
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Veszprém Megyei Közútkezelõ Kht.
Címzett: Fekete János osztályvezetõ-fõmérnök
Cím: Mártírok u. 1.
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: +36-88/429-076
Telefax: +36-88/429-877
E-mail: fekete@veszprem.kozut.hu
Internetcím (URL): –
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Elõzetes összesített tájékoztató
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
elõzetes összesített tájékoztatója
(0783/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá
tartozik-e?
NEM: –
IGEN: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Hivatal,
Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
[továbbiakban: KPSZE (CFCU)]
Címzett: Rónaszéki Gábor igazgató
Cím: Deák Ferenc u. 5. (65. szoba)
Postai irányítószám: 1052
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 36-1-266-4860 vagy 36-1-266-4861
Telefax: 36-1-266-4858 vagy 36-1-266-4859
E-mail: titkarsag@cfcu.gov.hu és becsy.laszlo@cfcu.gov.hu
Internetcím (URL): www.cfcu.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
I.3) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi szintû: X
EU-intézmény: –
Egyéb: –
Regionális helyi szintû: –
Közjogi szervezet: –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
ÁRUBESZERZÉS: X
SZOLGÁLTATÁS: –
II.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma irányítása alá
tartozó határõrség részére esõvédõ öltöny (kabát és nadrág)
szállítása.

II.2) NÓMENKLATÚRA
II.2.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
18.00.00.00-9
További tárgyak:
18.11.50.00-8
18.22.00.00-7
18.22.10.00-4
18.22.40.00-5
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.2.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/CPC): –
II.2.3) Szolgáltatási kategória: –
AZ ÁRUK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK TÁRGYA ÉS
MENNYISÉGE VAGY BECSÜLT ÉRTÉKE, SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁKBAN
Szállítási szerzõdés a dokumentációban – a Kbt. 58. § (2) bekezdése szerint – meghatározott mûszaki leírásnak megfelelõ
esõvédõ öltöny (kabát és nadrág) szállítására a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma irányítása alá tartozó határõrség
személyi állománya részére.
Mennyiség:
– esõvédõ kabát: 5500 db ±30%
– esõvédõ nadrág: 5500 db ±30%
II.4) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDÕNAPJA
/
/
(nap/hó/év)
II.5) EGYÉB INFORMÁCIÓK
IV. SZAKASZ: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
Schengen Alap 2. számú eljárás
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: –
IGEN: X
A csatlakozási okmány 35. cikkelye alapján Magyarország
számára biztosított Schengen Alapból finanszírozott fejlesztés.
VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
21/01/2005 (nap/hó/év)
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Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban – nem eljárás meghirdetése
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
idõszakos elõzetes tájékoztató
egyes ágazatokban
– nem eljárás meghirdetése
(0899/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá
tartozik-e?
NEM: X
IGEN: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Címzett: –
Cím: Október huszonharmadika út 18.
Postai irányítószám: 1117
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
ÁRUBESZERZÉS: X
SZOLGÁLTATÁS: –
II.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Gázmotorok és gázkompresszorok felújításához szükséges
alkatrészek beszerzése I. ütem.
II.2) A TELJESÍTÉS HELYE
Magyarország, a MOL Rt. KTD
– Algyõi Gáztechnológiai Egysége esetében: Algyõ Technológiai Ipartelep: Algyõ Külterület, hrsz.: 01884/5
– Füzesgyarmati Termelési Egysége esetében: a Füzesgyarmati telephely: Füzesgyarmat, Külterület, hrsz.: 0416/66
– Kiskunhalasi Termelési Egysége esetében: a Kiskunhalasi ipartelep, 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 7.
– Orosházi Termelési Egysége esetében: a Kardoskúti telephely, 5945 Kardoskút, Olajbányász u. 1. 037/3 hrsz.
NUTS-kód: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
34.31.24.00-1

További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.3.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/CPC)
II.4) AZ ÁRUK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK TÁRGYA
ÉS MENNYISÉGE VAGY BECSÜLT ÉRTÉKE
Valamennyi résznél a mennyiségtõl ±30%-os eltéréssel az
alábbi részek és mennyiségek:
01. rész: Waukesha L7042GL és Waukesha L5108GL típusú gázmotor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: alátét 2 db; anya 40 db; aromás hígító H-300 (liter) 2 db; bilincs
5 db; biztosítás 5 db; biztosító alátét 4 db; csap 2 db; csapágy
16 db; csatlakozó 2 db; csavar 98 db; dugattyú 2 db; ékszíj
8 db; elõszûrõ 2 db; emelõgörgõ 24 db; emelõrúd 24 db; flexibilis csatlakozó 25 db; fogaskerék 1 db; fõcsapágycsavar-anya
28 db; fõtengelycsapágy-készlet 1 db; gázadagoló szelep javítókészlet 12 db; gázbeeresztõ szelep 12 db; gömbcsukló 4 db;
gyertyatartó 15 db; gyújtógyertya 24 db; gyújtótranszformátor (Altronic) 12 db; gyûrûkészlet 2 db; hajtókarcsapágy
12 db; hajtókarcsavar 48 db; hengerfejtömítés-készlet 24 db;
hengerperselykészlet 12 db; hézagolólemez 9 db; hõálló ezüst
festék (kg) 3 db; hûtött kipufogó 2 db; indítómotorlapát-készlet 2 db, javítókészlet 4 db; kerülõszelep 2 db; kipufogószelep
48 db; kipufogószelep-vezetõ 24 db; kompenzátor 1 db; könyök 2 db; lengéscsillapító 1 db; levegõszûrõ 8 db; Nefalit 7
tömítés 3 mm (1000 ´ 1000 mm) 2 db; nitrohígító [kg] 4 db;
O-gyûrû 234 db; olajszeparátor 4 db; olajszûrõelem 21 db; katalizátor 1 db; összekötõ csõ 2 db; perem 1 db; persely 40 db;
retesz 1 db; rögzítõanya 1 db; röpsúlytengely 1 db; stift 4 db;
szelepjavító készlet 10 db; szelepemelõ rúd 4 db; szeleprugó
24 db; szelepszártömítés 96 db; szelepszártömítés 48 db; szelepülék 96 db; szelepvezetõ 48 db; szigetelés 10 db; szimering
6 db; szívószelep 24 db; szívószelep-vezetõ 24 db; szûrõ 2 db;
tengely 26 db; termosztát 9 db; tömítés 201 db; tömítõgyûrû
88 db; Trinát Ral 6019 (liter) 12; turbófeltöltõ 4 db; vezérmûtengely 1 db; záródugó 38 db; ALTRONIC gyújtókábel 8 db;
AMOT hõmérõpatron 3 db; AMOT javítókészlet 18 db;
AMOT zsák KO 36 3 db; bimetallhõmérõ 4 db; csõkötõk 5 db;
DP-mutató 1 db; erõsítõ 1 db; Fisher membrán 1 db; Fisher zárótest 1 db; hõfokkapcsoló 2 db; impulzuscsövek 2 db; trafó
2 db.
02. rész: GM 18 PA4V 185 GE-C és GM 12 PA4V 185
GM-GE típusú gázmotor karbantartásához gépalkatrészek és
anyagok: ászokcsavar 552 db; bazaltgyapot 240 kg; biztosítólemez-készlet 9 db; csapágykészlet 18 db; csatlakozódarab 24;
dugattyúcsap 3 db; dugattyúgyûrû 144 garnitúra; elõkenõszivattyú-alkatrész 6 db; fogaskoszorú 9 db; forgattyúsház-alkatrész 9 db; fõcsapágycsésze 81 pár; gázbeeresztõ alkatrész
12 db; gázkeverõ alkatrész 6 db; gördülõcsapágy 9 db; gumibetét 576 db; gumikompenzátor 30 db; gumitömítés 9 db; gyújtó-
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gyertya 144 db; gyújtótrafó 144 db; hajtás-, segédkihajtás-alkatrész 3 db; hajtórúd-csapágypersely 36 pár; hajtórúd csavar +
anya 576 db; hengerfej (felújított) 108 db; hengerpersely 36 db;
hõálló csavar + anya 6 db; hõfokszabályzó szelep 24 db; illesztõgyûrû 9 db; indítómotor-alkatrész 6 db; javítókészlet SS825
12 db; javítókészlet PE-400 6 db; kenõolajszivattyú-alkatrész
18 db; kipufogótömítés 540 db; kipufogócsõ, hûtött alkatrész
6 db; kipufogószelep 216 db; kipufogószelep-ülék 216 db; kúpkerék 6 db; nemezbetét 12 db; nyomócsonk 12 db; rezgéscsillapító 6 db; RK4 javítókészlet 9 db; rögzítõgyûrû 9 db; rezgéscsillapító alkatrész 3 db; SM500 alkatrész 6 db; szekunder szivattyú alkatrész és javítókészlet 6 db; szelepemelõ alkatrész
9 db; szelepmozgató alkatrész 9 db; szelepvezetõ 432 db; szimering 9 db; szívószelep 216 db; szívószelepülék 216 db;
szûrõbetét 63 db; tárcsa 9 db; tengely 6 db; tömítés, klinger
15 db; tömítõgyûrû 15 db; túlfordulat-érzékelõ alkatrész és javítókészlet 9 db; turbófeltöltõ alkatrész 18 db; vezérmûtengely-csapágypersely 69 db; vezetõtárcsa 18 pár db; vízcsõrendszer-alkatrész 9 db; vízköpeny 51 db; vízszivattyú-alkatrész
18 db; CPU Hall kábel 2 db; GANZ hõelem 1 db, ALTRONIC
gyújtókábel 15 db; AMOT hõmérõpatron 3 db; AMOT javítókészlet 27 db; AMOT zsák KO 36 6 db; bimetallhõmérõ 3 db; bimetallhõmérõ 4 db; CPU induktív jeladó kábel 1 db; csõkötõk 9
db; DP mutató 2 db; Dr HORN jeladó + mûszer 3 db; dugattyú 1
db; erõsítõ 2 db; Fisher membrán 2 db; Fisher zárótest 3 db; gyújtótrafó 2 db; hõfokkapcsoló 4 db; impulzuscsövek 7 db; induktív
jeladó kábel 1 db; nyomáskapcsoló 2 db; pneumatikus hõfokkapcsoló 2 db; pneumatikus látjelzõ 1 db; pneumatikus rezgéskapcsoló 1 db; pneumatikus váltószelep 1 db; Pt-100 2 db.
03. rész: Ingersoll-Rand 4RDS–7,5" és Ingersoll-Rand
4RDS–11,5"/7,5" típusú gázkompresszor karbantartásához
gépalkatrészek és anyagok: anya M12 10.9 98 db; csaphosszabbító 28 db; csavar 12 ´ 35 10.9 98 db; dugattyúrúd 14 db; ékszíj
17 ´ 4750 SBG 28 db; fedéltömítés 21 db; flexibilis tömlõ
42 db; fõtengelycsapágy 7 db; gyûrûpár 28 db; hajtókarcsapágy
7 db; hajtórúd-csapszegpersely 4 db; hengerfejtömítés 14 db;
hidegköri termosztát 6 db; katalizátor 7 db; karimatömítés
14 db; károstér-hengerfejtömítés 28 db; károstér-rúd 4 db; keresztfej-csapszegpersely 8 db; keresztfej-csapszeg 3 db; kitámasztórúd 7 db; kitámasztóvilla 70 db; klingerit 2 mm 7 db; könyökidom horganyzott 1/2" KB 28 db; közcsavar kettõs 1/2"
horganyzott 28 db; melegköri termosztát 6 db; nyomástörõ
gyûrû 28 db; nyomószelep (felújított) 42 db; O-gyûrû 259 db;
rúdtömítés S6 53, 97 ´ 73, 02 ´ 9, 9 Seal 56 db; rugós alátét
M12 10.9 98 db; szimeringház-tömítés 7 db; szívószelep (felújított) 56 db; tömítés 14 db; tömítõgyûrûpár 98 db; szintjelzõ
üveg 7 db; biztosítólemez 56 db; olajlehúzó gyûrû 28 db; dugattyúgyûrû komplett 28 db; AMOT hõm.patron 3 db; AMOT
javítókészlet 11 db; AMOT zsák KO 36 3 db; bimetallhõmérõ
5 db; DP-mutató 3 db; erõsítõ 1 db; Fisher membrán 2 db; Fisher zárótest 2 db; hõfokkapcsoló 2 db. impulzuscsõ 2 db.
04. rész: 1HB4K-400/215 típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: anya M12 28 db; csavar
12 ´ 35 28 db; flexibilis tömlõ 16 db; HB4K dugattyú 8 db;
HB4K dugattyúrúd 8 db; HB4K kitámasztó szívószelep 8 db;
HB4K nyomószelep (felújított) 16 db; HB4K szívószelep (felújított) 10 db; HB4K károstér-szabályzó szívószelep 2 db;
HB4K kényszerolajozó 4 db; HB4K kompresszor-dugattyúgyûrû 56 db; HB4K kompresszor flexibilis acéltömlõ 16 db;
HB4K kompresszor olajlehúzó gyûrû 4 db; HB4K kompresszor
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tömítõgyûrû (tömszelence) 32 db; HB4K kompresszor vezetõgyûrû 16 db; HB4K nyomástörõ gyûrû 905 16 db; HB4K tömítõgyûrû 922 8 db; klingerit 2 db; rugós alátét M12 28 db; tengelykapcsoló 2 db; visszacsapó szelep 16 db; bimetallhõmérõ
4 db; csõkötõk 5 db; elválasztók 2 db; hõmérõ + kapilláris 3 db;
impulzuscsövek (m) 1,5 db; manométerek 4 db; Pt 100 3 db;
torziós csõ + úszó szintkapcsoló 1 db.
05. rész: Thomassen CHS 5-10/20-40 és Thomassen CHS
5000-17/69 típusú, Thomassen C35-2HP és Thomassen CHS
2500-5/69 típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: adagolóelem 1 db; csapágy 1 db; csapágypersely 13 db; dugattyúgyûrû 38 db; dugattyúrúd (felújított)
4 db; fogaskerék 1 db; futógyûrû 2 db; hajtókarcsapágy 1 db;
keresztfejcsapszeg 2 db; membrán 1 db; nyomószelep 3 db;
nyomószelep (felújított) 7 db; O-gyûrû 96 db; olajlehúzó gyûrû
8 db; olajszûrõ 5 db; persely 1 db; sasszeg 8 db; szelepalátét
20 db; szimering 3 db; szívószelep 3 db; szívószelep 1 db; szívószelep 1 db; szívószelep (felújított) 9 db; támasztógyûrû
34 db; tengely 1 db; tengelycsonk 2 db; tengelykapcsoló 4 db;
tömítés 30 db; tömítõgyûrû 13 db; tömszelence 2 db; tömszelencegyûrû 43 db; vezetõgyûrû 12 db; visszacsapó szelep 1 db;
Pt 100 4 db; AMOT javítókészlet 8 db; Pilot szelep 3 db;
csõkötõk 3 db; erõsítõ 1 db.
II.5) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDÕNAPJA ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
II.6) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyilt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: X
II.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
ÁRUBESZERZÉS: X
SZOLGÁLTATÁS: –
II.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Gázmotorok és gázkompresszorok felújításához szükséges
alkatrészek beszerzése II. ütem.
II.2) A TELJESÍTÉS HELYE
Magyarország, a MOL Rt. KTD
– Algyõi Gáztechnológiai Egysége esetében: Algyõ Technológiai Ipartelep: Algyõ Külterület, hrsz.: 01884/5
– Füzesgyarmati Termelési Egysége esetében: a Füzesgyarmati telephely: Füzesgyarmat, Külterület, hrsz.: 0416/66
– Kiskunhalasi Termelési Egysége esetében: a Kiskunhalasi
ipartelep, 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 7.
– Észak-magyarországi Termelési Egysége esetében: Hajdúszoboszló, Nagyhegyes hrsz.: 0159
NUTS-kód: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
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31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.3.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/CPC): –
II.4) AZ ÁRUK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK TÁRGYA
ÉS MENNYISÉGE VAGY BECSÜLT ÉRTÉKE
Valamennyi résznél a mennyiségtõl ±30%-os eltéréssel az
alábbi részek és mennyiségek:
06. rész: Waukesha L7042GL típusú gázmotor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: alátét 2 db; ALTRONIC
gyújtókábel 8 db; AMOT hõmérõ patron 3 db; AMOT javítókészlet 18; AMOT zsák KO 36 3 db; anya 40 db; bimetallhõmérõ 4 db; biztosítóalátét 5 db; csapágy 14 db; csavar 94 db; csõkötõk 5 db; DP mutató 1 db; dugattyú 2 db; ékszíj 6 db; elõszûrõ
2 db; emelõgörgõ 24 db; emelõrúd 24 db; erõsítõ 1 db; Fisher
membrán 1 db; Fisher zárótest 1 db; flexibilis csõkuplung
12 db; fõcsapágy-csavaranya 28 db; fõtengelycsapágy-készlet
1 db; gázbeeresztõ szelep 12 db; gömbcsukló 4 db; gyertyatartó
12 db; gyújtógyertya (0,012") 12 db; gyújtótranszformátor
(Altronic) 12 db; gyûrû 2 db; hajtókarcsapágy 12 db; hajtókar
csavar 48 db; hengerfejtömítés-készlet 12 db; hengerperselykészlet 12 db; hézagolólemez 9 db; hõfokkapcsoló 2 db; hûtött
kipufogó 2 db; impulzuscsövek 2 db; javítókészlet 4 db; kerülõszelep 2 db; kipufogószelep 24 db; könyök 2 db; lengéscsillapító 1 db; levegõszûrõ 4 db; O-gyûrû 106 db; olajszeparátor 2 db;
olajszûrõ elem 14 db; összekötõ csõ 2 db; persely 40 db; retesz
1 db; rögzítõanya 1 db; röpsúlytengely 1 db; stift 4 db; szelepjavító készlet 10 db; szelepszártömítés 48 db; szelepülék 48 db;
szelepvezetõ 48 db; szigetelés 10 db; szimering 17 ´ 35 ´ 7
6 db; szívószelep 24 db; tengely 26 db; termosztát 9 db; tömítés
115 db; tömítõgyûrû 60 db; trafó 2 db; turbófeltöltõ 2 db; vezérmûtengely 1 db; záródugó 38 db.
07 rész: HB4K 400 típusú gázkompresszor karbantartásához
gépalkatrészek és anyagok: bimetallhõmérõ 12 db; csõkötõk
15db; dugattyú 12 db; dugatyúrúdanya 12 db; dugattyúrúd
12 db; elválasztók 6 db; flexibilis tömlõ 8 db; fõcsapágy 3 db;
hajtókaranya 12 db; hajtókarcsapágy (pár) 3 db; hajtókarcsapszeg 3 db; hajtókarcsapszeg-persely 6 db; hajtókarcsavar 12 db;
hõmérõ + kapilláris 9 db; III. fok. kitámasztó szívószelep 10 db;
III. fok. nyomószelep 20 db; III. fok. szívószelep 10 db; impulzuscsövek 5 db; IV. fok. károstér-szabályzó szívó 4 db; IV. fok.
nyomószelep 4 db; kényszerolajozó (felújított) 4 db; klingerit
4 db; kompresszor-dugattyúgyûrû 96 db; kompresszor flexibilis acéltömlõ 24 db; kompresszor olajlehúzó gyûrû 12 db;
kompresszortömszelence-gyûrû közbensõ 84 db; kompresszor
vezetõ gyûrû 170 20 db; kompresszor tömszelence gyûrû záró
12 db; manométerek 12 db; nyomástörõ gyûrû 905 12 db;
nyugvócsapágy 5 db; Pt 100 9 db; rugós alátét M12 42 db;
torziós csõ + úszó szintkapcsoló 3 db; visszacsapó szelep 24 db.
08. rész: Dresser-Rand 2HOS-6 típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: O-gyûrû 115 db; biztosítás 18 db; biztosítócsap 30 db; Bopp-Reuther erõsítõ 1 db;
dugattyúgyûrû 4 db; dugattyúrúd 2 db; dugattyúrúdanya 2 db;
E/P átalakító 1 db; forgattyúsház fedéltömítés 3 db; fõtengelyszimering 1 db; gázoldali rúdtömítés 2 db; GYSZM elválasztómodul 2; hajtókarcsapágy 2 db; hajtókarfejpersely 2 db; hengerfejtömítés 2 db; keresztfej-csapszegpersely 2 db; keresztfej-
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fedéltömítés 6 db; kompresszor-dugattyúgyûrû 4 db; kompresszorrugó 64 db; olajlehúzó tömítés 2 db; rugó 194 db; szívó-nyomó csillapítólap 20 db; szívó-nyomó szeleplap 35 db;
szívó-nyomó vezetõbetét 35 db; T távadó 2 db; támasztógyûrû
18 db; tömítés 62 db; tömítõgyûrû 2 db; üléktömítés 40 db;
vezetõgyûrû 2 db.
09. rész: HAFI VMY 046 típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: csapágy 10 db; csavarrugó
6 db; csúszógyûrûs tömítés 1 db; hûtõgépolaj 1 töltet; O-gyûrû
6 db; olajszeparátor 2 db; olajszûrõ 1 db; tolattyútömítés 1 db.
10. rész: NEA típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok:O-gyûrû 81 db; amecoil 12 db; biztosítógyûrû 4 db; biztosítópersely 12 db; Bopp-Reuther erõsítõ
1 db, csapágykészlet 1 db, csapágyfedél-tömítés 1 db; csapágypersely 1 db; differenciál-kontaktmanométer 1 db; dugattyúgyûrû 48 db, dugattyúrúd 5 db; felsõ szerelõnyílás-tömítés 1
db; fõcsapágy kétrészes 4 db; hajtókarcsapágy 2 db; hatlapfejû
csavar olajfigyelõhöz 6 db; illesztõtárcsa 2 db; jelzõlámpa 18
db; keresztfejcsapszeg 2 db; kontaktmanométer 2 db; lendkerékfeszítõ szerkezet 1 db; nyomógomb 2 db; nyomószelep 16
db; nyomószeleplap 12 db; olajlehúzó készlet 4 db; olajszivattyú-fedéltömítés 1 db; Pt-100 1 db; réselt csapágy 2 db; rezgéscsillapító rugók 30 db; szelepmûködtetõ mágnestekercs 5
db; szintkapcsoló 2 db; szívószelep 28 db; támcsapágy 1 db; tömítés 14 db; tömszelence 16 db; végálláskapcsoló 1 db; vezérlõ
kapcsoló 2 db; vezetõgyûrû 7 db; villamos nyomáskapcsoló
1 db; visszacsapószelep (gáz) 1 db; vízszivattyú centrifugál
(komplett) 1 db.
II.5) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDÕNAPJA (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
II.6) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
II.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
ÁRUBESZERZÉS: X
SZOLGÁLTATÁS: –
II.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Béléscsõ szerelvények (saruk, központosítók, tolóhüvelyek
és tartozékaik) beszerzése
II.2) A TELJESÍTÉS HELYE
Magyarországon a MOL Rt. KTD MGF telephelyein
NUTS-kód: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
28.86.43.10-2
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.3.2)) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/CPC): –
II.4) AZ ÁRUK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK TÁRGYA
ÉS MENNYISÉGE VAGY BECSÜLT ÉRTÉKE
Valamennyi mennyiségtõl ±30%-os eltéréssel az alábbi
mennyiségek:
3 db 18 5/8" Stab in saru, 3 db 13 3/8" Stab in saru, 2 db tolóhüvely, 7 db úsztató saru, 7 db közbensõ saru, 21 db cementezõ
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dugók, 700 db központosító, 12 db 9 5/8" úsztatósaru, 12 db
9 5/8" közbensõ saru, 36 db 9 5/8" cementezõdugó, 3 db tolóhüvely, 1000 db központosító
14 db 7" úsztatósaru, 14 db 7" közbensõ saru, 42 db 7" cementezõdugó, 3 db 7" tolóhüvely, 1200 db 7" központosítók,
300 db 5" központosító, 5 db 4 1/2" úsztatósaru, 5 db 4 1/2"
közbensõ saru 200 db 4 1/2" központosító, 500 db 4 1/2" Spira
Glider, a szükséges kiegészítõkkel.
II.5) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDÕNAPJA (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
II.6) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: X
II.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV. SZAKASZ: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM: –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
21/01/2005 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Címzett: TÁSZ Beszerzés dr. Nagy László Gábor
Cím: Budafoki út 79. V. emelet
Postai irányítószám: 1117
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/464-4234
Telefax: 06-1/464-4004
E-mail: beszerzes01@mol.hu
Internetcím (URL): –
B. MELLÉKLET – IDÕSZAKOS ELÕZETES TÁJÉKOZTATÓ
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ száma: 01
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
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További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
Waukesha L7042GL és Waukesha L5108GL típusú gázmotor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: alátét 2 db;
anya 40 db; aromás hígító H-300 (liter) 2 db; bilincs 5 db; biztosítás 5 db; biztosítóalátét 4 db; csap 2 db; csapágy 16 db;
csatlakozó 2 db; csavar 98 db; dugattyú 2 db; ékszíj 8 db; elõszûrõ 2 db; emelõgörgõ 24 db; emelõrúd 24 db; flexibilis csatlakozó 25 db; fogaskerék 1 db; fõcsapágy-csavaranya 28 db;
fõtengelycsapágy-készlet 1 db; gázadagolószelep-javítókészlet 12 db; gázbeeresztõ szelep 12 db; gömbcsukló 4 db; gyertyatartó 15 db; gyújtógyertya 24 db; gyújtótranszformátor
(Altronic) 12 db; gyûrûkészlet 2 db; hajtókarcsapágy 12 db;
hajtókarcsavar 48 db; hengerfejtömítés-készlet 24 db; hengerperselykészlet 12 db; hézagolólemez 9 db; hõálló ezüst festék
[kg] 3 db; hûtött kipufogó 2 db; indítómotorlapát-készlet 2 db,
javítókészlet 4 db; kerülõszelep 2 db; kipufogószelep 48 db;
kipufogószelep-vezetõ 24 db; kompenzátor 1 db; könyök
2 db; lengéscsillapító 1 db; levegõszûrõ 8 db; Nefalit 7 tömítés
3 mm (1000 ´ 1000 mm) 2 db; nitrohígító [kg] 4 db; O-gyûrû
234 db; olajszeparátor 4 db; olajszûrõ elem 21 db; katalizátor
1 db; összekötõ csõ 2 db; perem 1 db; persely 40 db; retesz
1 db; rögzítõanya 1 db; röpsúlytengely 1 db; stift 4 db; szelepjavító készlet 10 db; szelepemelõ rúd 4 db; szeleprugó 24 db;
szelepszártömítés 96 db; szelepszártömítés 48 db; szelepülék
96 db; szelepvezetõ 48 db; szigetelés 10 db; szimering 6 db;
szívószelep 24 db; szívószelep-vezetõ 24 db; szûrõ 2 db; tengely 26 db; termosztát 9 db; tömítés 201 db; tömítõgyûrû 88
db; Trinát Ral 6019 [liter] 12; turbófeltöltõ 4 db; vezérmûtengely 1 db; záródugó 38 db; ALTRONIC gyújtókábel 8 db;
AMOT hõmérõpatron 3 db; AMOT javítókészlet 18 db;
AMOT zsák KO 36 3 db; bimetallhõmérõ 4 db; csõkötõk 5 db;
DP-mutató 1 db; erõsítõ 1 db; Fisher membrán 1 db; Fisher zárótest 1 db; hõfokkapcsoló 2 db; impulzuscsövek 2 db; trafó
2 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 02
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
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További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
Ászokcsavar 552 db; bazaltgyapot 240 kg; biztosítólemez-készlet 9 db; csapágykészlet 18 db; csatlakozódarab 24;
dugattyúcsap 3 db; dugattyúgyûrû 144 garnitúra; elõkenõszivattyú-alkatrész 6 db; fogaskoszorú 9 db; forgattyúsház-alkatrész 9 db; fõcsapágycsésze 81 pár; gázbeeresztõ alkatrész
12 db; gázkeverõ alkatrész 6 db; gördülõcsapágy 9 db; gumibetét 576 db; gumikompenzátor 30 db; gumitömítés 9 db; gyújtógyertya 144 db; gyújtótrafó 144 db; hajtás-, segédkihajtás-alkatrész 3 db; hajtórúdcsapágy-persely 36 pár; hajtórúd csavar +
anya 576 db; hengerfej (felújított) 108 db; hengerpersely 36 db;
hõálló csavar + anya 6 db; hõfokszabályzó szelep 24 db; illesztõgyûrû 9 db; indítómotor-alkatrész 6 db; javítókészlet SS825
12 db; javítókészlet PE-400 6 db; kenõolaj-szivattyú alkatrész
18 db; kipufogótömítés 540 db; kipufogócsõ, hûtött alkatrész
6 db; kipufogószelep 216 db; kipufogószelepülék 216 db; kúpkerék 6 db; nemezbetét 12 db; nyomócsonk 12 db; rezgéscsillapító 6 db; RK4 javítókészlet 9 db; rögzítõgyûrû 9 db; rezgéscsillapító alkatrész 3 db; SM500 alkatrész 6 db; szekunder szivattyú alkatrész és javítókészlet 6 db; szelepemelõ alkatrész
9 db; szelepmozgató alkatrész 9 db; szelepvezetõ 432 db; szimering 9 db; szívószelep 216 db; szívószelepülék 216 db; szûrõbetét 63 db; tárcsa 9 db; tengely 6 db; tömítés, klinger 15 db;
tömítõgyûrû 15 db; túlfordulat-érzékelõ alkatrész és javítókészlet 9 db; turbófeltöltõ alkatrész 18 db; vezérmûtengelycsapágy-persely 69 db; vezetõtárcsa 18 pár db; vízcsõrendszer-alkatrész 9 db; vízköpeny 51 db; vízszivattyú-alkatrész 18 db;
CPU Hall kábel 2 db; GANZ hõelem 1 db, ALTRONIC gyújtókábel 15 db; AMOT hõmérõ patron 3 db; AMOT javítókészlet
27 db; AMOT zsák KO 36 6 db; bimetallhõmérõ 3 db; bimetallhõmérõ 4 db; CPU induktív jeladó kábel 1 db; csõkötõk 9 db;
DP mutató 2 db; Dr HORN jeladó + mûszer 3 db; dugattyú 1 db;
erõsítõ 2 db; Fisher membrán 2 db; Fisher zárótest 3 db; gyújtótrafó 2 db; hõfokkapcsoló 4 db; impulzuscsövek 7 db; induktív
jeladó kábel 1 db; nyomáskapcsoló 2 db; pneumatikus hõfokkapcsoló 2 db; pneumatikus látjelzõ 1 db; pneumatikus rezgéskapcsoló 1 db; pneumatikus váltószelep 1 db; Pt-100 2 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
/
/
(nap/hó/év)
Eljárás
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
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A RÉSZ száma: 03
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
Anya M12 10.9 98 db; csaphosszabbító 28 db; csavar 12 ´ 35
10.9 98 db; dugattyúrúd 14 db; ékszíj 17 ´ 4750 SBG 28 db; fedéltömítés 21 db; flexibilis tömlõ 42 db; fõtengelycsapágy 7 db;
gyûrûpár 28 db; hajtókarcsapágy 7 db; hajtórúdcsapszeg-persely 4 db; hengerfejtömítés 14 db; hidegköri termosztát 6 db;
katalizátor 7 db; karimatömítés 14 db; károstér-hengerfejtömítés 28 db; károstér-rúd 4 db; keresztfej-csapszegpersely 8 db;
keresztfejcsapszeg 3 db; kitámasztórúd 7 db; kitámasztóvilla
70 db; klingerit 2 mm 7 db; könyökidom horganyzott 1/2" KB
28 db; közcsavar kettõs 1/2" horganyzott 28 db; melegköri termosztát 6 db; nyomástörõ gyûrû 28 db; nyomószelep (felújított)
42 db; O-gyûrû 259 db; rúdtömítés S6 53, 97 ´ 73, 02 ´ 9, 9 Seal
56 db; rugós alátét M12 10.9 98 db; szimeringház-tömítés 7 db;
szívószelep (felújított) 56 db; tömítés 14 db; tömítõgyûrûpár 98
db; szintjelzõ üveg 7 db; biztosítólemez 56 db; olajlehúzó gyûrû 28 db; dugattyúgyûrû komplett 28 db; AMOT hõm. patron 3
db; AMOT javítókészlet 11 db; AMOT zsák KO 36 3 db; bimetallhõmérõ 5 db; DP mutató 3 db; erõsítõ 1 db; Fisher membrán
2 db; Fisher zárótest 2 db; hõfokkapcsoló 2 db. impulzuscsõ 2
db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 04
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
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1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
Anya M12 28 db; csavar 12 ´ 35 28 db; flexibilis tömlõ
16 db; HB4K dugattyú 8 db; HB4K dugattyúrúd 8 db; HB4K
kitámasztó szívószelep 8 db; HB4K nyomószelep (felújított)
16 db; HB4K szívószelep (felújított) 10 db; HB4K károstér-szabályzó szívószelep 2 db; HB4K kényszerolajozó 4 db;
HB4K kompresszor-dugattyúgyûrû 56 db; HB4K kompresszor
felxibilis acéltömlõ 16 db; HB4K kompresszor olajlehúzó gyûrû 4 db; HB4K kompresszor tömítõ gyûrû (tömszelence) 32 db;
HB4K kompresszor vezetõgyûrû 16 db; HB4K nyomástörõ
gyûrû 905 16 db; HB4K tömítõgyûrû 922 8 db; klingerit 2 db;
rugós alátét M12 28 db; tengelykapcsoló 2 db; visszacsapó szelep 16 db; bimetallhõmérõ 4 db; csõkötõk 5 db; elválasztók
2 db; hõmérõ + kapilláris 3 db; impulzuscsövek (m) 1,5 db; manométerek 4 db; Pt 100 3 db; torziós csõ + úszó szintkapcsoló
1 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
/
/
(nap/hó/év)
Eljárás
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 05
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
Adagolóelem 1 db; csapágy 1 db; csapágypersely 13 db; dugattyúgyûrû 38 db; dugattyúrúd (felújított) 4 db; fogaskerék
1 db; futógyûrû 2 db; hajtókarcsapágy 1 db; keresztfejcsapszeg
2 db; membrán 1 db; nyomószelep 3 db; nyomószelep (felújított) 7 db; O-gyûrû 96 db; olajlehúzó gyûrû 8 db; olajszûrõ
5 db; persely 1 db; sasszeg 8 db; szelepalátét 20 db; szimering
3 db; szívószelep 3 db; szívószelep 1 db; szívószelep 1 db; szívószelep (felújított) 9 db; támasztógyûrû 34 db; tengely 1 db;
tengelycsonk 2 db; tengelykapcsoló 4 db; tömítés 30 db; tömítõgyûrû 13 db; tömszelence 2 db; tömszelencegyûrû 43 db; vezetõgyûrû 12 db; visszacsapó szelep 1 db; Pt 100 4 db; AMOT
javítókészlet 8 db; Pilot szelep 3 db; csõkötõk 3 db; erõsítõ 1 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
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4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 06
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
06. rész: Waukesha L7042GL típusú gázmotor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: alátét 2 db; ALTRONIC
gyúj tókábel 8 db; AMOT hõmérõpatron 3 db; AMOT javítókészlet 18; AMOT zsák KO 36 3 db; anya 40 db; bimetallhõmérõ 4 db; biztosítóalátét 5 db; csapágy 14 db; csavar 94 db;
csõkötõk 5 db; DP mutató 1 db; dugattyú 2 db; ékszíj 6 db;
elõszûrõ 2 db; emelõgörgõ 24 db; emelõrúd 24 db; erõsítõ
1 db; Fisher membrán 1 db; Fisher zárótest 1 db; felxibilis
csõkuplung 12 db; fõcsapágy-csavaranya 28 db; fõtengelycsapágy-készlet 1 db; gázbeeresztõ szelep 12 db; gömbcsukló 4 db; gyertyatartó 12 db; gyúj tógyertya (0,012")
12 db; gyúj tótranszformátor (Altronic) 12 db; gyûrû 2 db;
hajtókarcsapágy 12 db; hajtókarcsavar 48 db; hengerfejtömítés-készlet 12 db; hengerperselykészlet 12 db; hézagolólemez 9 db; hõfokkapcsoló 2 db; hûtött kipufogó 2 db; impulzuscsövek 2 db; javítókészlet 4 db; kerülõszelep 2 db; kipufogószelep 24 db; könyök 2 db; lengéscsillapító 1 db; levegõszûrõ 4 db; O-gyûrû 106 db; olajszeparátor 2 db; olajszûrõ
elem 14 db; összekötõ csõ 2 db; persely 40 db; retesz 1 db;
rögzítõanya 1 db; röpsúlytengely 1 db; stift 4 db; szelepjavító készlet 10 db; szelepszártömítés 48 db; szelepülék 48 db;
szelepvezetõ 48 db; szigetelés 10 db; szimering 17 ´ 35 ´ 7
6 db; szívószelep 24 db; tengely 26 db; termosztát 9 db; tömítés 115 db; tömítõgyûrû 60 db; trafó 2 db; turbófeltöltõ 2 db;
vezérmûtengely 1 db; záródugó 38 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
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A RÉSZ száma: 07
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
07 rész: HB4K 400 típusú gázkompresszor karbantartásához
gépalkatrészek és anyagok: bimetallhõmérõ 12 db; csõkötõk
15 db; dugattyú 12 db; dugattyúrúdanya 12 db; dugattyúrúd
12 db; elválasztók 6 db; flexibilis tömlõ 8 db; fõcsapágy 3 db;
hajtókaranya 12 db; hajtókarcsapágy (pár) 3 db; hajtókarcsapszeg 3 db; hajtókarcsapszeg-persely 6 db; hajtókarcsavar 12 db;
hõmérõ + kapilláris 9 db; III. fok. kitámasztó szívószelep 10 db;
III. fok. nyomószelep 20 db; III. fok. szívószelep 10 db; impulzuscsövek 5 db; IV. fok. károstér-szabályzó szívó 4 db; IV. fok.
nyomószelep 4 db; kényszerolajozó (felújított) 4 db; klingerit
4 db; kompresszor-dugattyúgyûrû 96 db; kompresszor flexibilis acéltömlõ 24 db; kompresszor olajlehúzó gyûrû 12 db;
kompresszor -tömszelencegyûrû közbensõ 84 db; kompresszor
vezetõgyûrû 170 20 db; kompresszor tömszelence gyûrû záró
12 db; manométerek 12 db; nyomástörõ gyûrû 905 12 db; nyugvócsapágy 5 db; Pt 100 9 db; rugós alátét M12 42 db; torziós
csõ + úszó szintkapcsoló 3 db; visszacsapó szelep 24 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 08
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
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2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
08. rész: Dresser-Rand 2HOS-6 típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: O-gyûrû 115 db; biztosítás 18 db; biztosítócsap 30 db; Bopp-Reuther erõsítõ 1 db;
dugattyúgyûrû 4 db; dugattyúrúd 2 db; dugattyúrúdanya 2 db;
E/P átalakító 1 db; forgattyúsházfedél-tömítés 3 db; fõtengelyszimering 1 db; gázoldali rúdtömítés 2 db; GYSZM elválasztómodul 2; hajtókarcsapágy 2 db; hajtókarfejpersely 2 db; hengerfejtömítés 2 db; keresztfej-csapszegpersely 2 db; keresztfejfedéltömítés 6 db; kompresszor-dugattyúgyûrû 4 db; kompresszorrugó 64 db; olajlehúzó tömítés 2 db; rugó 194 db; szívó-nyomó csillapítólap 20 db; szívó-nyomó szeleplap 35 db;
szívó-nyomó vezetõbetét 35 db; T távadó 2 db; támasztógyûrû
18 db; tömítés 62 db; tömítõgyûrû 2 db; üléktömítés 40 db;
vezetõgyûrû 2 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 09
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
09. rész: HAFI VMY 046 típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: csapágy 10 db; csavarrugó
6 db; csúszógyûrûs tömítés 1 db; hûtõgépolaj 1 töltet; O-gyûrû
6 db; olajszeparátor 2 db; olajszûrõ 1 db; tolattyútömítés 1 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
A RÉSZ száma: 10
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
34.31.24.00-1
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További tárgyak:
28.71.14.00-3
29.14.11.00-0
29.14.17.00-6
31.14.10.00-6
31.16.12.00-4
34.32.50.00-1
28.54.00.00-9
29.13.11.46-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC): –
2) Tárgy és mennyiség
±30%-os eltéréssel az alábbi mennyiségek:
10. rész: NEA típusú gázkompresszor karbantartásához gépalkatrészek és anyagok: O-gyûrû 81 db; amecoil 12 db; biztosítógyûrû 4 db; biztosítópersely 12 db; Bopp-Reuther erõsítõ
1 db, csapágykészlet 1 db, csapágyfedél-tömítés 1 db; csapágypersely 1 db; differenciál-kontaktmanométer 1 db; dugattúgyûrû 48 db, dugattyúrúd 5 db; felsõ szerelõnyílás-tömítés 1 db; fõ-
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csapágy kétrészes 4 db; hajtókarcsapágy 2 db; hatlapfejû csavar
olajfigyelõhöz 6 db; illesztõtárcsa 2 db; jelzõlámpa 18 db; keresztfejcsapszeg 2 db; kontakt manométer 2 db; lendkerékfeszítõ szerkezet 1 db; nyomógomb 2 db; nyomószelep 16 db; nyomószeleplap 12 db; olajlehúzó készlet 4 db; olajszivattyúfedéltömítés 1 db; Pt-100 1 db; réselt csapágy 2 db; rezgéscsillapító
rugók 30 db; szelepmûködtetõ mágnestekercs 5 db; szintkapcsoló 2 db; szívószelep 28 db; támcsapágy 1 db; tömítés 14 db;
tömszelence 16 db; végálláskapcsoló 1 db; vezérlõkapcsoló
2 db; vezetõgyûrû 7 db; villamos nyomáskapcsoló 1 db;
visszacsapószelep (gáz) 1 db; vízszivattyú-centrifugál (komplett) 1 db.
3) Becsült érték (áfa nélkül): 10 000 000
Pénznem: HUF
4) Az alábbiak tervezett kezdõnapja (ha ismert):
Eljárás
/
/
(nap/hó/év)
Teljesítés
/
/
(nap/hó/év)
5) A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert)
/
/
(nap/hó/év)
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Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban – eljárás meghirdetése
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
idõszakos elõzetes tájékoztatója
egyes ágazatokban
– eljárás meghirdetése
(0898/2005)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá
tartozik-e?
NEM: X
IGEN: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Címzett: –
Cím: Október huszonharmadika út 18.
Postai irányítószám: 1117
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) A SZÁNDÉKNYILATKOZATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: X
II.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS: –
II.2) NÓMENKLATÚRA
II.2.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.25.50.00-9
További tárgyak:
45.23.12.20-3
45.23.11.12-3
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.2.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (NACE): –

II.3) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
Építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerzõdés,
Nagykörû–III. gázgyûjtõ állomás (6000 m2) létesítése 7 db gázkút bekötésével (mintegy 1950 fm DN65 PN 160 gázvezeték és
mintegy 1950 fm DN25 PN 210 inhibitor vezeték), valamint a
termelvénynek a Nagykörû–I. gyûjtõállomásra (erõmûvi inertes gázellátás) továbbítására szolgáló gerincvezeték [6750 fm
DN150/PN100 nyers inertes földgáz és 6750 fm DN80/PN40
folyadék (CH kondenzátum + rétegvíz) vezetékek] építése oly
módon, hogy a Tisza folyó mederkeresztezést 349 fm hosszban, a védõgát keresztezést 189 fm irányított fúrással, míg a
Holt-Tisza keresztezését 129 fm irányított fúrással kell megépíteni a távfelügyelethez szükséges mûszerezéssel. Nagykörû–I.
Gyûjtõállomáson gerincvezetéki fogadás (görényfogadás)
kialakítása és a meglévõ rendszerhez való csatlakoztatás.
II.4) A SZÁNDÉKNYILATKOZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
22/02/2005 (nap/hó/év)
II.5) EGYÉB INFORMÁCIÓK
A szándéknyilatkozatok benyújtására vonatkozó határidõ lejártának pontos idõpontja: 22/02/2005 (nap/hó/év)
Idõpont: 10.00 óra.
A szándéknyilatkozatokat magyar nyelven kell benyújtani az
A. melléklet 1.4) pontjában meghatározott címen.
IV. SZAKASZ: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
K007/MI/2005
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
21/01/2005 (nap/hó/év)
MELLÉKLET – EGYES ÁGAZATOK IDÕSZAKOS ELÕZETES TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁS MEGHIRDETÉSÉRE
További információk, ha rendelkezésre állnak
(Az e mellékletben meg nem adott információkat a közvetlen
részvételi felhívásban meg kell adni)
AII. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
AII.1) MEGHATÁROZÁS
AII.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
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AII.1.3) az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
AII.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: –
II.1.5) Meghatározás/tárgy (a folytatáshoz szükség szerint
használjon további lapokat)
Nagykörû–III. gázgyûjtõ állomás létesítése 7 db gázkút bekötésével és a termelvény gerincvezetéken történõ továbbítása
és fogadásának megteremtése a Nagykörû–I. gyûjtõállomáson
(erõmûvi inertes gázellátás), építési beruházásra vonatkozó
vállalkozási szerzõdés.
AII.1.6) A teljesítés helye
Magyarország, Törökszentmiklós, Tiszapüspöki külterülete.
NUTS-kód: –
II.1.7) Részekre történõ ajánlattétel
NEM: X
IGEN: –
AII.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
AII.2.1) Teljes mennyiség
Általános ismertetõ és teljes vervezett mennyiség az újonnan
építendõ Nagykörû–III. gyûjtõállomás és annak vezetékes kapcsolatairól:
A már meglévõ 7 db (Nkö-1, -17, -26, -28, -31, valamint a
Tip-1 és Tör-1) gártermelõ kút a szintén meglévõ Nkö-28 sz.
kút mellé telepítendõ új (Nagykörû–III. gyûjtõ/mérõállomásra
kerül bekötésre.
Az új gyûjtõ távfelügyelt kivitelben készül, és a mérési és
szeparálási funkciókon kívül el kell látnia a metanol- és korróziógátló inhibitor fogadását, tárolását és a kutakhoz egyedi vezetékeken való kijuttatását is.
A létesítendõ új állomást NA 150 méretû gáz és NA 80 méretû folyadék-gerincvezetékkel a jelenleg üzemelõ Nagykörû–I.
gyûjtõállomáshoz kell kapcsolni.
A termelvény a létesítendõ állomáson kerül be a meglévõ közép-alföldi gyûjtõrendszerbe, távvezetéki szállításra való elõkészítése a kenderesi gázelõkészítõ üzem meglévõ rendszerén
történik.
Mûszaki tartalom a Nagykörû–III. gyûjtõállomás és vezetékes kapcsolatairól:
– Kútkörzetek: 7 db DN 65/25 PN 160/210 csõtörés-biztosítóval ellátott kútkörzet URH-s adatátvitellel a Nagykörû–III. gyûjtõállomásra.
– Kútbekötések: a DN 65/25 PN 160/210 kútbekötõ gázvezetékek és inhibitor vezetékek egy árokba kerülnek lefektetésre az alábbi mennyiségekben:
DN65 PN 160
gázvezetékek

DN25 PN 210
inhibitorvezetékek

Nagykörû-1

1281 fm

1281 fm

Nagykörû-26

1081 fm

1081 fm

Nagykörû-28

160 fm

160 fm

Nagykörû-31

1490 fm

1490 fm

Nagykörû-17

3590 fm

3590 fm

Tiszapüspöki-1

6490 fm

6490 fm

Törökszentmiklós-1

5400 fm

5400 fm
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A Nagykörû-17 kútbekötésnél két szakaszban a Tisza folyó
mederkeresztezést 349 fm hosszban, a védõgát-keresztezést
189 fm irányított fúrással kell megépíteni.
– Mezõbeni gerincvezetékek az új állomás és a meglévõ
Nagykörû–I. gyûjtõállomás között:
– 6750 fm DN150/PN100 nyers inertes földgáz és
6750 fm DN80/PN40 folyadék (CH-kondenzátum + rétegvíz) gerincvezeték építése.
– Azonos nyomvonal mellett a Holt-Tisza keresztezését
irányított fúrással kell megépíteni. Az irányított fúrás
hossza: 129 fm.
– Kútbekötõ vezeték és mezõbeni gerincvezeték katódvédelmi rendszerének kiépítése.
– Új Nagykörû–III. gyûjtõállomás:
1. 1 db hagyományos szerkezetû, egyszintes, magas tetõs,
cserépfedéses kezelõépület létesítése, melynek beépített alapterülete: 50,74 m2;
2. 2 ´ 4 tagú, 3 fejcsöves befutósor, PN 160 létesítése;
3. 1 db mérõszeparátor és 1 db közös szeparátor gyártása és
bekötése;
4. Inhibitorrendszer (tartály, adagolószivattyúk, gépkocsi
töltõ/lefejtõ) gyártása és bekötése;
5. Lefúvató rendszer gyártása és bekötése;
6. Technológiai csõvezetékrendszer létesítése;
7. Szloprendszer létesítése;
8. Gerincvezetéki indító létesítése;
9. Villamosenergia-ellátás;
10. Vízellátás – csatornázás;
11. Mûszerlevegõ-ellátás létesítése;
12. Mûszerezés (folyamatirányító és URH-s adatátviteli
rendszer-, vagyon- és tûzvédelem);
13. Kerítés és kerítésen belüli útépítés, tereprendezés, parkosítás 75,00 ´ 80,00 = 6000 m2-en,
14. Bekötõút (210 m).
– Meglévõ Nagykörû–I. gyûjtõállomás átalakítása:
– Gerincvezetéki fogadás (görényfogadás) és a meglévõ
rendszerhez való csatlakoztatás.
AII.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
AIII. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
AIII.1) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
AIII.1.1) A részvételre jelentkezõ/ajánlattevõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
AIII.1.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
AIII.1.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
AIII.1.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A közvetlen részvételi felhívás fogja tartalmazni.
AIII.1.2) Egyéb információk: –
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AIV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
AIV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Meghívásos: X
Tárgyalásos: –
AIV.2) EGYÉB ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
AIV.2.1) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Ár (adott esetben): –
Pénznem: –
A fizetés feltételei és módja:
AIV.2.2) Tervezett határidõk (ha ismertek)
Az eljárás indítása: 28/02/2005 (nap/hó/év)
A teljesítés megkezdése: 01/08/2005 (nap/hó/év)
A befejezés, a teljesítés dátuma (ha ismert): 30/09/2006
(nap/hó/év)
vagy:
A szerzõdés idõtartama:
hónap és/vagy
nap
AIV.2.3) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a részvételi jelentkezések/ajánlatok benyújthatók
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország
X
AVI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
AVI.1) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
AVI.2) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az érdekelteknek cégszerûen aláírt szándéknyilatkozat benyújtásával kell tájékoztatniuk az ajánlatkérõt arról, hogy az
adott közbeszerzésben érdekeltek. A szándéknyilatkozatnak
tartalmaznia kell az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetõségét (cím, telefonszám, telefaxszám, e-mail cím) a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, valamint annak a közbeszerzési eljárásnak a pontos megnevezését, amellyel kapcsolatban a szándéknyilatkozat benyújtásra került. A közbeszerzési
eljárás további része hirdetmény közzététele nélkül, közvetlen
részvételi felhívás kiküldésével kerül lefolytatásra.
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A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
Címzett: TÁSZ Beszerzés dr. Nagy László Gábor
Cím: Budafoki út 79. V. emelet
Postai irányítószám: 1117
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/464-4234
Telefax: 06-1/464-4004
E-mail: beszerzes01@mol.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
Címzett: Kutatás – Termelés Divízió
Cím: Ady E. út 26.
Postai irányítószám: 5000
Város/Község: Szolnok
Ország: Magyarország
Telefon: 36-56/502-230
Telefax: 36-56/502-585
E-mail: –
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
Címzett: TÁSZ Beszerzés dr. Nagy László Gábor
Cím: Budafoki út 79. V. emelet
Postai irányítószám: 1117
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/464-4234
Telefax: 06-1/464-4004
E-mail: beszerzes01@mol.hu
Internetcím (URL): –
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Visszavonás
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
ajánlati felhívásának visszavonása
(0827/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya
alá tartozik-e?
NEM: –
IGEN: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Címzett: Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Városstratégiai Iroda
Cím: Kossuth tér 1., I. emelet 19-es szoba
Postai irányítószám: 6800
Város/Község: Hódmezõvásárhely
Ország: Magyarország
Telefon: 62/530-166
Telefax: 62/530-192
E-mail: –
Internetcím (URL): www.hodmezovasarhely.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi szintû: –
Regionális/helyi szintû: X
EU-intézmény: –
Közjogi szervezet: –
Egyéb: –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõen: –

II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: 17
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Reprezentáció – Hódmezõvásárhely.
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Vállalkozói keretszerzõdés különféle vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátására.
II.1.7) A teljesítés helye
HMJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
55.00.00.00-0
További tárgyak:
55.32.00.00-9
55.33.00.00-2
55.40.00.00-4
55.30.00.00-3
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/
CPC)
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Évente 8000 fõ ±50% vendéglátása.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
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II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés 01/03/2005 és/vagy befejezés 28/02/2010
(nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Nemteljesítés, késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevõ kötbérfizetéssel tartozik az ajánlati dokumentációban
megadottak alapján.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A Kbt. 305. § (1) bekezdésére figyelemmel a teljesítés ellenértékét az ajánlatkérõ a számla kézhezvételétõl számított
30 napos átutalással egyenlíti ki, kivéve ha a nyertes ajánlattevõ ettõl kedvezõbb ajánlatot tesz. Az ajánlatkérõ elõleget nem
biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
Ha az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. §
(2) bekezdése, 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.
Pénzügyi és gazdasági alkalmatlanság:
– ajánlattevõnél és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójánál 30 napot meghaladó sorban állás
fordult elõ 2003–2004-ben a banki információ szerint,
gazdálkodása veszteséges volt a 2002. és 2003. évek közül bármelyikben.
Mûszaki, illetve szakmai alkalmatlanság:
– ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának nincs HACCP-tanúsítványa minõségbiztosítási rendszerérõl.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 63. § (1)–(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen igazolás, illetve nyilatkozat arról, hogy
– a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok az ajánlattevõ és a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója tekintetében nem állnak fenn,
– a Kbt. 63. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltaknak megfelelõen (önkormányzati) hatósági igazolás arról, hogy a
Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok az ajánlattevõ és a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
tekintetében nem áll fenn.
A Kbt. 63. § (2) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatok és
igazolások 60 napnál nem lehetnek régebbiek.
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III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi
számlavezetõ pénzintézettõl származó – a benyújtást megelõzõ
60 napnál nem régebbi keltezésû – nyilatkozat az ajánlattevõ és
a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó fizetõképességének megállapítására az alábbi tartalommal:
1. mióta vezeti bankszámláját,
2. bankszámláján a 2003., 2004. évben nem volt 30 napot
meghaladó sorban állás,
3. fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e.
Az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont alapján a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát nyújtsa be a 2002., 2003.
évekre vonatkozóan.
[Amennyiben nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá,
így a beszámolókészítési kötelezettség alá, akkor nyújtsa be a
2002. és 2003. évi szja-bevallás másolatát (egyéni vállakozó)].
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója csatolja HACCP-tanúsítványának másolatát minõségbiztosítási rendszerérõl a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja
alapján.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: X
IGEN: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.1) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.2) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása
(adott esetben)

2896

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

IV.1.3) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben)
IV.1.3.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S
(nap/hó/év:)
/
/
IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
2004/S 241-207806 (nap/hó/év:) 03/12/2004
IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:
vagy: minimum
/ maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján
(lehetõség szerint csökkenõ fontossági sorrendben): X
részszempontok
súlyszámok
1. Ajánlati alapár (bruttó) (Ft)
70
2. Eseti megrendelésnél a szállítási idõ a rendeléstõl számítva (óra)
20
3. Ajánlattevõ által megjelölt fizetési határidõ
(nap)
10
4. Vevõszolgálatnak munkanapokon napi
rendelkezésre állása (óra)
5
5. Éves indexálás mértéke (%/év)
5
Csökkenõ fontossági sorrendben
NEM: –
IGEN: X
vagy:
B2) A dokumentációban meghatározott részszempontok
alapján: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 25/01/2005
(nap/hó/év)
Ár (adott esetben): 40 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentációt a fenti összegnek
a rendelkezésre bocsátó Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 1206700800127020-00100003 számú bankszámlára történt átutalás igazolása vagy ajánlatkérõ házipénztárában történt befizetés ellenében kerül átadásra, munkanapokon 8.00–12.00 óráig.

14. szám

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentációt az ajánlattevõ meghatalmazással rendelkezõ képviselõje személyesen veheti át, illetve postai úton kerül kiküldésre, ha a dokumentáció ellenértékének megfizetése igazolásra
került. A megjelenéstõl az ajánlattételi határidõ utolsó napjáig.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
25/01/2005 (nap/hó/év) vagy
nap
(a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 11.00 óra.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott
jelentkezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum
/
/
(nap/hó/év)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a
részvételi jelentkezések benyújthatók
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország
X
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén)
28/02/2005-ig (nap/hó/év) vagy:
hónap és/vagy
nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk képviselõi és az általuk meghívottak.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 25/01/2005 (nap/hó/év)
Idõpont: 11.00 óra.
Hely: H–6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1., fszt. 13.
szoba.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004. december 3-án
megjelent, 2004/S 241-207806 számú „Reprezentáció – Hódmezõvásárhely” elnevezésû ajánlattételi felhívást visszavonjuk.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
21/01/2005 (nap/hó/év)
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Katona József Gimnázium
és Számítástechnikai Szakközépiskola
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
(12632/2004)
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Katona József Gimnázium
és Számítástechnikai Szakközépiskola
Címzett: Szabó István igazgató
Cím: Dózsa György út 3.
Postai irányítószám: 6000
Város/Község: Kecskemét
Ország: Magyarország
Telefon: 76/481-583
Telefax: 76/327-436
E-mail: szaboi@kjg.hu
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa:
Közétkeztetési szerzõdés
Szolgáltatási kategória: 17
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: –
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Az ajánlatkérõ részére közétkeztetés biztosítása ebédszállítással, az ajánlatkérõ tálalókonyhájának, étkezõ- és kapcsolódó
helyiségeinek bérbevételével az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.6) A teljesítés helye
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
55.52.00.00-1

További tárgyak:
55.52.11.00-9
55.52.30.00-3
55.52.40.00-9
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben)
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN:–
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Az ajánlatkérõ szorgalmi idõszakában, a tanév rendjének
megfelelõen iskolai ebédszolgáltatás biztosítása a tanulók és az
ott dolgozók részére. A jelenleg igényelt adagszám 400 adag/
nap, mely a megrendelésektõl függõen ±20%-kal változhat.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés 2005/05/01 és/vagy befejezés 2009/06/30
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ az ellenszolgáltatást havonta utólag, az igazolt
teljesítést követõen kiállított számla alapján, 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérõ a nyertes közös ajánlattevõktõl nem követeli
meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlattevõknek együttes és egyetemleges felelõsséget kell vállalniuk a
szolgáltatás teljesítéséért.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
– nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)–f) pontjaiban, illetõleg a
Kbt. 61. § (1) bekezdésének d)–e) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll,
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– nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll,
– nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének
a)–b) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk:
Alkalmatlan az ajánlattevõ, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
– a benyújtott pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint bankszámláján az ajánlat benyújtását megelõzõ 3 éven belül
60 napot meghaladó sorban állás volt,
– a 2002–2003–2004. évek teljes forgalmáról és ugyanezen
idõszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló
nyilatkozat szerint a 2002–2003–2004. években együttesen az éves nettó árbevétele nem éri el a nettó 100 millió
forintot vagy a közbeszerzés tárgya szerinti éves nettó árbevétele nem éri el a nettó 80 millió forintot.
A mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk:
Alkalmatlan az ajánlattevõ, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
– a legjelentõsebb szolgáltatásainak ismertetése alapján
nem rendelkezik 2002–2003–2004. évek mindegyikében
legalább egy, egy szerzõdés keretében legalább 400
adag/nap mennyiségû, legalább 1 évig folyamatosan teljesített ebéd szolgáltatására vonatkozó közétkeztetési referenciával, melyet a szerzõdést kötõ másik fél igazolása
szerint jó minõségben teljesített,
– a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincsen
legalább egy szakirányú felsõfokú végzettséggel és minimum 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezõ élelmezésvezetõ szakember, valamint egy szakirányú középfokú végzettséggel és minimum 1 év szakmai gyakorlattal rendelkezõ szakember,
– nem rendelkezik a beszerzés tárgyának teljesítéséhez
szükséges, legalább 500 adagos saját vagy bérelt fõzõkonyhával,
– nem rendelkezik
– az ebéd szállítását teljeskörûen biztosító, az ÁNTSZ
elõírásai szerint fertõtleníthetõ, rozsdamentes, dupla
falú hõtárolós, zárható tetejû szállítóedényekkel (20 db
20 l-es, 10 db 10 l-es és 5 db 100 egységes, sültek szállítására alkalmas konténerrel), valamint
– legalább 1 db ételszállításra alkalmas, saját vagy bérelt,
ÁNTSZ-engedéllyel rendelkezõ szállító jármûvel,
– nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált, közétkeztetésre vonatkozó minõségbiztosítási (ISO
9001) tanúsítvánnyal,
– nem rendelkezik a 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM
együttes rendeletben foglaltaknak megfelelõ, külsõ auditor által auditált saját élelmiszer-biztonsági rendszerrel
(HACCP).
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III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
– a Kbt. 63. § (1)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ
igazolások, illetõleg nyilatkozatok arra vonatkozóan,
hogy az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének
a)–f) pontjaiban és a Kbt. 61. § (1) bekezdésének
a)–e) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá,
– ajánlattevõ nyilatkozata a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján
arra vonatkozóan, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
– a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számláját vezetõ valamennyi pénzintézet 90 napnál nem régebbi
keltû nyilatkozatát – eredeti vagy hiteles másolati példányban – a fizetõképességérõl az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevõ számláját,
– fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e az elmúlt 3 évben, 60 napot meghaladó sorban állás volt-e a
számláján, ha igen, mikor, hány napig,
– a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a 2002–
2003–2004. évek teljes forgalmáról és ugyanezen idõszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatot.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a 2002–
2003–2004. évek legjelentõsebb közétkeztetési szolgáltatásainak – a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõ – ismertetését, mely tartalmazza legalább az ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltatás tárgyát, az adagszámot, a teljesítés idejét, a szerzõdést kötõ másik fél
megnevezését és a szerzõdést kötõ másik fél igazolását a
teljesítés minõségérõl,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja szerint azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek), illetõleg vezetõknek a
megnevezését, képzettségük ismertetését szakmai önéletrajzzal és a szakemberek végzettségét igazoló okiratok
egyszerû másolataival, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minõségellenõrzésért felelõsek,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a saját vagy
bérelt konyha mûködési engedélyét, a mûködési engedély
alapjául szolgáló ÁNTSZ közegészségügyi szakhatósági
állásfoglalással együtt egyszerû másolatban, bérelt konyha esetében a bérleti szerzõdést is egyszerû másolatban,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetõleg
mûszaki felszereltség leírását és az ételszállítást végzõ valamennyi szállító jármû ÁNTSZ-engedélyét egyszerû
másolatban,
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– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének f) pontja szerint a minõségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben
akkreditált – tanúsító általi tanúsítványát (ISO 9001),
mely kiterjed a közétkeztetésre, egyszerû másolatban,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének f) pontja szerint a 80/1999.
(XI. 28.) GM–EüM–FVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelõ saját élelmiszer-biztonsági rendszer
(HACCP) mûködésérõl szóló külsõ auditor által kiállított
igazolást eredeti vagy hiteles másolati példányban.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): –
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
A vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszerelõállítás és -forgalmazás feltételeirõl szóló 80/1999. (XII. 28.)
GM–EüM–FVM együttes rendelet 26. § (2) bekezdése.
III.3.2) a szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: –
Tárgyalásos: X
IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejezete szerint jár el?
IV. fejezet: X
V. fejezet: –
VI. fejezet: –
VII. fejezet: –
IV.1.2) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.3) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott estben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
6
2. étrendajánlat minõsége
9
alszempontok
– energia kJ (kcal)
1
– összes fehérje (g)
1
– fehérjeenergia (%)
1
– összes zsír (g)
1
– zsírenergia (%)
1
– összes szénhidrát (g)
1
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– szénhidrátenergia (%)
1
– hozzáadottcukor-energia (%)
1
– koleszterin (mg)
1
3. megajánlott bérleti díj
8
4. az ajánlatkérõ által meghatározott építésitechnológiai beruházások megvalósításának idõtartama
7
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/21
(év/hó/nap)
Idõpont: 14.00 óra
Ár (adott esetben): 50 000 Ft + 25% áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az átvétel helyszínén pénztárba
történõ készpénzbefizetéssel vagy átutalással az ajánlatkérõ
OTP Bank Rt.-nél vezetett 11732002-15337630-00000000
számú számlájára.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehetõ személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 54. §
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Az átvétel helye:
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola (6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. I. emelet 121. szoba, titkárság). A dokumentáció személyesen átvehetõ munkanapokon hétfõtõl pénteking 9.00–11.00 óra között. Az átvételkor a befizetést igazoló hiteles dokumentum bemutatása és egy
arról készült másolat átadása szükséges. Megküldés kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot eredetiben
vagy hiteles másolatban csatolni kell.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/03/21 (év/hó/nap)
vagy
nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 14.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/
/
(év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy
nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/21 (év/hó/nap)
Idõpont: 14.00 óra
Hely: Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola, 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. I. emelet
120. szoba.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ az ajánlattevõk részére a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerint
hiánypótlási lehetõséget biztosít.
2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés tervezett idõpontja: Az eredményhirdetés idõpontja: 2004/04/11
10.00 óra
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/04/21 10.00 óra.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): az ajánlatkérõ egyfordulós tárgyalást tart, az ajánlattevõkkel külön-külön, az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgya. A tárgyalás idõpontja: 2005/03/24
14.00 óra.
4) Az értékelés módszere: az értékelés során valamennyi
részszempontjára 1–10 pont adható. A ponthatárok közötti
pontszámok meghatározásának módszere valamennyi részszempontnál: a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap,
egyéb vállalások a legkedvezõbbhöz viszonyított arányos pontszámot kapnak. Ajánlatkérõ a Kbt. 151. § (9) bekezdése alapján
tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 90. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni fogja.
5) Az ajánlati ár nem haladhatja meg Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata 4/2004. (I. 21.) KH határozatával
megállapított étkezési nyersanyagnorma értéke és Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2/2004. (I. 26.) KR rendelettel módosított 28/1993. (IX. 16.) KR rendeleten megállapított rezsiköltség %-os mértéke figyelembevételével kiszámított
összeget. Az ár a szerzõdés idõtartama alatt legfeljebb olyan
mértékben emelkedhet, amilyen mértékben Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata az étkezési nyersanyagnorma értékét, illetõleg a rezsiköltség %-os mértékét emeli. Az emelésre
az önkormányzati határozat, illetõleg rendelet kihirdetését követõen kerülhet sor.
6) A második – az étrendajánlat minõsége – részszempontnál a legjobb ajánlatnak az számít, amely a 80/1999. (XII. 28.)
GM–EüM–FVM együttes rendelet 2. számú mellékletének
A. táblázatában foglalt értékekkel azonos értéket tartalmaz, illetõleg a legjobban megközelíti azokat.
7) Az ajánlattevõnek vállalnia kell, hogy az ebédet naponta
11.00 óráig az ajánlatkérõ székhelyére szállítja.
8) Ajánlattevõnek vállalnia kell, hogy a II.2.1) pontban
meghatározott mennyiségen belül igény szerinti mennyiségben
vegetáriánus, lisztérzékeny, cukorbeteg, tejérzékeny menüt is
biztosít.
9) Az ajánlattevõ köteles az ajánlatkérõ tálalókonyhájának, étkezõ- és kapcsolódó helyiségeinek bérbevételére az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint.
Az ajánlattevõ köteles továbbá ezen helyiségek
HACCP-rendszernek való megfeleltetésérõl, illetõleg a doku-
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mentációban részletezett felújításáról saját költségén gondoskodni. Az ajánlattevõ ezen költségei a dokumentációban részletezettek szerint, illetõleg az ajánlatnak megfelelõen a bérleti
díj összegébe beszámításra kerülnek.
10) A megajánlott bérleti díj 2005. évre vonatkozóan nem
lehet kevesebb bruttó 1 834 000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázharmincnégyezer forint összegnél. Ezen összeg a 25%-os értékû áfát tartalmazza. A bérleti díj összege évente emelkedik
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott mértékben.
11) Az ajánlatkérõ a szolgáltatás helyszínének megtekintésére és konzultációs kérdések feltevésére lehetõséget biztosít.
A konzultáció helye: Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola, Kecskemét, Dózsa György út 3. A
konzultáció idõpontja: 2005/03/01 14.00 óra.
12) Az ajánlatokat írásban, cégszerûen aláírva, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat, megjelölve, hogy melyik példány az
eredeti és melyik a másolat), külön-külön összefûzve, zárt csomagban/borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidõ lejártáig. Az ajánlat külsõ, jól zárt
csomagolásán (borítékján) fel kell tüntetni a következõ jeligét:
„Közétkeztetés – közbeszerzési ajánlata” és feliratot: „Nem
bontható fel csak az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljáráson 2005. március 21-én 14.00 órakor”. A külsõ csomagoláson (borítékon) a fenti jeligén, felírton, az ajánlattevõ nevén és címén, valamint a benyújtási címen kívül semmi
egyéb jelzésnek nem szabad lennie. Az ajánlat minden példányát gépelve vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell elkészíteni. Az ajánlatokhoz tartalomjegyzéket kell készíteni. Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén ajánlatkérõ az
eredeti megjelölésû példányt tekintik hitelesnek. Az ajánlat elsõ oldalaként felolvasólap szerepeljen a következõ adatokkal:
az ajánlattevõ neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok
a fõbb számszerûsíthetõ adatok, amelyek a részszempontok
alapján értékelésre kerülnek.
13) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az
egyértelmû felelõsségvállalásról szóló nyilatkozatot, a hatáskörök bemutatását a közös ajánlattevõk által cégszerûen aláírt
együttmûködés formájában.
14) A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának
feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
15) Az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában becsatolandók még az alábbi dokumentumok:
– hatályos cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány eredeti
vagy hiteles másolata. A cégkivonat keltezése az ajánlattételi határidõ idõpontját megelõzõ 1 éven belüli lehet, ha
a cégadatokban azóta változás nem következett be,
– el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén annak
cégbírósági érkeztetõbélyegzõvel ellátott hiteles másolati
példánya,
– aláírási címpéldány eredeti vagy hiteles másolati példánya,
– írásbeli nyilatkozat, hogy a nyilatkozatot adó(ko)n kívül
más pénzintézetnél nem vezet számlát.
16) Az ajánlattevõnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
71. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira, valamint a (3) bekezdésre
vonatkozóan.
17) Az ajánlattevõnek csatolnia kell az ÁNTSZ-nek az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontját megelõzõ 60 napnál nem
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régebbi igazolását arról, hogy a nyilatkozat kiállítását megelõzõ 2 évben a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi konyhaegységre vonatkozóan az ott folyó termeléssel
vagy szállítással kapcsolatba közegészségügyi korlátozó intézkedés, felfüggesztés nem volt, és ilyen intézkedés jelenleg sincs
folyamatban.
18) Az ajánlatkérõ – a szerzõdéskötésnek az ajánlattevõ érdekkörében felmerült okból történõ meghiúsulása esetére – az
eljárásban való részvételt 500 000 Ft ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték teljesíthetõ az ajánlatkérõ OTP Bank
Rt.-nél vezetett 11732002-015337630-00000000 számú bankszámlájára történõ átutalással, bankgarancia biztosításával
vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított – készfizetõ kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Átutalás esetén a bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Bankgarancia
nyújtása estén a bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérõt kell megnevezni, a bankgarancia-levélben tárgyként
fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát (közétkeztetés). Biztosítási
szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességvállalás esetén
kedvezményezettként az ajánlatkérõt kell megnevezni. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel idõpontjában rendelkezésre kell állnia és a szerzõdéskötés idõpontjáig érvényben kell
maradnia. Érvénytelen az az ajánlat, amelybõl az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolás vagy a bankgaranciáról szóló
igazolás, vagy a kötelezvény hiányzik. Az ajánlatkérõ az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5)–(6) bekezdései szerinti esetekben és módon fizeti vissza.
19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ kifejezett
nyilatkozatát a Kbt. 70. § (1) bekezdésére vonatkozóan.
20) Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
21) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevõ visszalép, az
ajánlatkérõ – amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõvel köt szerzõdést.
22) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos
költségek kizárólag az ajánlattevõt terhelik.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/28 (év/hó/nap)

Vas Megyei Munkaügyi Központ
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
(0937/2005)
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Vas Megyei Munkaügyi Központ
Címzett: Éder Géza igazgató
Cím: Hollán E. u. 1.
Postai irányítószám: 9700
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Város/Község: Szombathely
Ország: Magyarország
Telefon: 94/520-400
Telefax: 94/505-747
E-mail: info@vasmmk.hu
Internetcím (URL): www.vasmmk.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
Vállalkozási szerzõdés.
Szolgáltatási kategória: 24
II.1.2) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzõdés.
II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Munkaerõ-piaci felnõttképzések beszerzése DEFA-keret terhére.
II.1.4) A teljesítés helye
Vas megye területe a dokumentációban foglaltak szerint.
NUTS-kód: –
II.1.5) Nómenklatúra
II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
80.42.00.00-4
II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
IGEN: X
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: X
több részre: X
valamennyi részre: X
II.1.7) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
I. fejezet: 1220 fõ részére teljes létszámú képzés
II. fejezet: 784 fõ részére részlétszámú képzés
A részletes feladatmeghatározást az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
A megrendelésre kerülõ mennyiség az ajánlati dokumentációban foglaltaktól 50 százalékkal lefelé eltérhet.
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II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés 2005/04/01 és/vagy befejezés 2005/12/31
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ az ártáblázatban tünteti fel, hogy az egyes képzéseknél az egy fõre jutó képzési költség hány százalékának
erejéig támogatja a képzésben részt vevõt, a képzési költség
hány százalékát téríti meg az ajánlattevõ részére. A nyertes pályázókkal megkötendõ szerzõdés 1. sz. melléklete tartalmazza a
Vas MMK támogatásának konkrét összegét.
A Vas MMK által fizetett képzési támogatás és a teljes képzési költség közti különbözetet a részt vevõ hallgató fizeti, melyet a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tv. 20. §-a alapján
megkötött felnõttképzési szerzõdésben lehet rögzíteni.
A képzõ intézmény által a rész-, ill. végszámlák benyújtása
az alábbi ütemezésben történik:
– Két hónapos, vagy annál rövidebb képzés esetén: egy
részletben, a képzés befejezése után 10 nappal – a teljes
összegre.
Hat hónapos, vagy annál rövidebb képzés esetén:
1. részlet: a képzés megkezdése utáni 45. napot követõen a
képzési támogatás 50%-ára.
2. részlet: a képzés befejezése után 10 nappal a fennmaradó
összegre.
– Hat hónapot meghaladó képzés esetén:
1. részlet: a képzés megkezdése utáni 45. napot követõen a
képzési támogatás 40%-ára.
2. részlet: a képzés megkezdése és befejezõ napja közötti
idõszak középsõ napját követõen a képzési támogatás 30%-ára.
Utolsó részlet: a képzés befejezése után 10 nappal a fennmaradó összegre.
Ajánlatkérõ az ajánlattevõ által kiállított számlát annak kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ:
– akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn.
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Az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak minõsül, amennyiben
– a III.2.1.2) a) pont szerinti nyilatkozat tartalma szerint az
ajánlattevõ nem tesz határidõre eleget fizetési kötelezettségének és számláján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elõ,
– a III.2.1.2) b) pont szerint benyújtott dokumentum alapján
megállapítható, hogy a könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el a beszámolót,
– az ajánlattevõ az elõzõ 3 év (2002–2004.) vonatkozásában nem rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott képzésenként (kivéve a nem OKJ-s és a részlétszámú
képzések cím alatt felsorolt képzések közül a 11., 12., 13.
és 15. sorszámú képzéseket) legalább egy befejezett, felnõttképzésre vonatkozó referenciával a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján,
– az ajánlattevõ nem tud biztosítani szakmánként legalább
egy fõ, az adott szakmára vonatkozóan legalább kétéves,
felnõttképzésben szerzett gyakorlattal rendelkezõ oktatót,
– a 2001. évi CI. törvény szerinti nyilvántartásba vétel és intézményi akkreditáció hiánya.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f), a 61. § (1) bekezdés a)–d)
pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében, az ajánlattevõ a
Kbt. 63. § (1)–(3) bekezdései szerint köteles az igazolásokat,
nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani, illetve megtenni azzal, hogy a Kbt. 63. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben egyszerû nyilatkozatot is elfogad az ajánlatkérõ.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõk pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat az
alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a) az ajánlattevõ számláját vezetõ összes pénzintézetnek az
ajánlat benyújtását megelõzõ 60 napnál nem régebbi, eredeti
nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevõ a dokumentációban rögzített szerzõdés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az
alábbi tartalommal:
– a számlavezetés kezdõ idõpontja,
– tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl és a
számlán történõ esetleges sorban állásról és annak legutolsó idõpontjáról az elmúlt egy év tekintetében,
b) az ajánlattevõnek a 2003. gazdasági évrõl készült, a
számviteli törvény szerinti beszámolójának másolata, valamint
a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a könyvvizsgálói záradék másolata, ha a hivatkozott dokumentumokat a hatályos
jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ mûszaki alkalmasságát igazoló okmányok:
– felnõttképzésbõl származó legjelentõsebb, a beszerzés
tárgyával azonos referenciái az elõzõ 3 év (2002–2004.)
vonatkozásában, a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott tartalommal,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Az elõírt végzettség, képzettség igazolására
az ajánlattevõ nyilatkozzon arról, hogy a felsorolt oktatók
a képzéshez megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek,
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– a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján
ajánlattevõ 2001. évi CI. törvény szerinti nyilvántartásba
vételét és intézményi akkreditációját igazoló tanúsítvány.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlattevõ köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá
esõ alvállalkozót.
Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20. § (3) bekezdésében
elõírtak is alkalmazandók.
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
IGEN: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
A 45/1999. (XII. 13.) OM rendeletben foglaltak alapján.
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
IGEN: X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejezete szerint jár el?
IV. fejezet: X
IV.1.3) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
A következõ részszempontok és súlyszámok alapján:
részszempontok
súlyszámok
I. fejezet esetében:
I. Értékelési szempont:
– Az ajánlatkérõ által képzésenként fizetendõ ellenszolgáltatás mértéke (bruttó HUF
ár/képzés/fõ)
10
II. Értékelési szempont:
– Képzésenként meghatározott össz. óraszám
1
III. Értékelési szempont:
– Képzésenként ajánlatkérõ tanfolyami bejelentését követõen garantált indítási idõpont
határideje (napokban kifejezve)
0,5
II. fejezet esetében:
I. Értékelési szempont:
– Az ajánlatkérõ által képzésenként fizetendõ ellenszolgáltatás mértéke (bruttó HUF
ár/képzés/fõ)
10
II. Értékelési szempont:
– Képzésenként meghatározott össz. óraszám
1
III. Értékelési szempont:
– Képzésenként ajánlattevõ által biztosan indított képzések száma a teljesítési határidõ
alatt
1
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
3746.4/VMMK/05 „Felnõttképzés”
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/02/21
(év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra.
Ár (adott esetben): 30 000 Ft + áfa.
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az átvételt megelõzõ fizetést a
Novotrading-Medical Kft.-nek a CIB Hungária Bank Rt.-nél
vezetett 10700024-04565202-51100005 számú számlája javára
kell teljesíteni.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérõ a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz ellenében munkanapokon
9.00–15.00 óráig, pénteken 13.00 óráig adja át. Az ajánlatkérõ
a dokumentációt az ajánlattételi határidõ lejártának napján
8.30–10.00 óráig adja át.
Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/21
Idõpont: 10.00 óra.
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
60 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/21
Idõpont: 10.00 óra
Hely: az ajánlatok felbontására a Vas Megyei Munkaügyi
Központ (9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 1.) hivatali helyiségében kerül sor.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
hiánypótlási lehetõséget biztosít.
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2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Az eredményhirdetés idõpontja: 2005/03/16. Idõpont: 10.00
óra.
Hely: a Vas Megyei Munkaügyi Központ (9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 1.) hivatali helyisége.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/29. Idõpont:
10.00 óra.
Hely: a Vas Megyei Munkaügyi Központ (9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 1.)
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Az ajánlattevõnek ajánlata részeként csatolnia kell:
– az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának
másolatát, illetve meghatalmazását,
– a 2001. évi CI. tv. szerinti nyilvántartásba vételrõl szóló
tanúsítványt és az intézményi akkreditációját igazoló tanúsítványt.
– Amennyiben a megajánlott képzési program akkreditált,
az akkreditáció igazolását.
– Minden egyes megajánlott képzésre vonatkozóan a képzési programot,
– minden egyes megajánlott képzés vonatkozásában a
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. számú melléklete szerint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
által, a Munkaügyi Közlönyben közzétett költségnormák
keretei között összeállított költségkalkulációt.
5) Az ajánlatkérõ a dokumentációban elõírt szerzõdést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ezzel köt szerzõdést.
6) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel
feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
7) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra
adható pontszám: 0–10.
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes
részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális
pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a
legjobb ajánlathoz történõ arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követõen az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult
össz. súlyozott pontszám kerül összevetésre.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/24 (év/hó/nap)

Tételsorszám

Képzés megnevezése

14. szám

A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona József u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 329-3889
E-mail: nmedical@hu.inter.net
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona József u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 329-3889
E-mail: nmedical@hu.inter.net
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: –
Címzett: –
Cím: –
Postai irányítószám: –
Város/Község: –
Ország: –
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –
B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ száma: 34
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
24.40.00.00-8
2) A rész meghatározása:
I. fejezet: teljes létszámú képzés
Az alábbi 34 tétel bármelyikére tehetõ ajánlat.
Ajánlatkérõ által igényelt felnõttképzések az alábbiak:

OKJ-azonosító

Helyszín

Tervezett létszám (fõ)
(–50%)

1.

ABC-eladó

31 7862 01

Szombathely

50

2.

Cukrász

33 7826 01

Szombathely

10

3.

Eljárás szerinti hegesztõ

31 5233 01

Szombathely

8

4.

Eljárás szerinti hegesztõ +
minõsített hegesztõ

31 5233 01
+ tanúsítvány

Szombathely

30
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Képzés megnevezése

OKJ-azonosító

Helyszín
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Tervezett létszám (fõ)
(–50%)

5.

Gyorsétkeztetési eladó

31 7822 02

Szombathely

30

6.

Kereskedõ vállalkozó

32 7862 01

Szombathely

100

7.

Kõmûves

31 5216 14

Szombathely

20

8.

Pincér

33 7822 01

Szombathely

30

9.

Szakács

33 7826 02

Szombathely

30

10.

Számítógép-kezelõ (-használó)

33 4641 01

Szombathely

50

11.

Számítógép-kezelõ (-használó)

33 4641 01

Sárvár

30

12.

Szociális gondozó és ápoló

33 8933 02

Szombathely

30

13.

Tetõfedõ

31 5216 18

Szombathely

14

14.

Pályaorientációs tréning

Szombathely

50

15.

Ügyviteli gyakorlócég

Szombathely

30

16.

Ügyviteli gyakorlócég

Szombathely

40

17.

Vállalkozási és marketingismeretek

Szombathely

50

18.

Munkavállalói aktív informatikai
program

Sárvár

20

19.

ECDL Full

Szombathely

20

20.

ECDL modulrendszerben

Szombathely

70

21.

ECDL start + gépírás

Szombathely

30

22.

Projektciklus-menedzser

Szombathely

20

23.

Hulladékkezelés és
környezetgazdálkodás

Kõszeg

20

24.

Betanított vegyszeres parlagfûirtó

Szombathely

20

25.

Betanított kisgépes parlagfûirtó

Szombathely

20

26.

Szobaasszony

Sárvár

16

27.

Szobaasszony

Szombathely

16

28.

Rcwork operátor

Szombathely

150

29.

Tanulástechnikai modul

Szombathely

16

30.

Angol, államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Szombathely

30

31.

Angol, államilag elismert középfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Szombathely

50

32.

Német, államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Szombathely

60

33.

Német, államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Körmend

30

34.

Német, államilag elismert középfokú
nyelvvisgára felkészítõ

Szombathely

30

3) Mennyiség: az adott tétel teljes mennyisége, összesen: 1220 fõ.
A mennyiség képzésenként 50%-kal lefelé változhat!
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2) A rész meghatározása:
II. fejezet: részlétszámú képzés
Az alábbi 35 tétel bármelyikére tehetõ ajánlat.
Ajánlatkérõ által igényelt felnõttképzések az alábbiak:

A RÉSZ száma: 35
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
24.40.00.00-8
Tételsorszám

Képzés megnevezése

14. szám

OKJ-azonosító

Helyszín

Tervezett létszám (fõ)
(–50%)

1.

Dajka

31 8999 01

Szombathely

6

2.

Gázvezeték- és készülékszerelõ

31 5216 10

Szombathely

6

3.

Gyógypedagógiai asszisztens

54 1499 01

Szombathely

6

4.

Idegenvezetõ

54 7872 02

Szombathely

4

5.

Ingatlanközvetítõ

52 3439 02

Szombathely

10

6.

Kereskedõ-vállalkozó

32 7862 01

Sárvár

30

7.

Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ

33 7812 02

Szombathely

30

8.

Logisztikai ügyintézõ

52 3435 02

Szombathely

10

9.

Masszõr (gyógy)

51 5008 01

Szombathely

20

10.

Minõségellenõr

51 5401 01

Szombathely

6

11.

Motorfûrész-kezelõ

21 6280 02

Szombathely

6

12.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Szombathely

6

13.

NC-CNC gépkezelõ

32 5233 02

Szentgotthárd

6

14.

Pénzügyi-számviteli ügyintézõ

52 3432 04

Szombathely

10

15.

Számítástechnikai
szoftverüzemeltetõ

52 4641 03

Sárvár

16

16.

Számítógépkezelõ (-használó)

33 4641 01

Szentgotthárd

10

17.

Személy- és vagyonõr

33 8919 01

Szombathely

50

18.

Társadalombiztosítási ügyintézõ

52 3435 05

Szombathely

10

19.

Valutapénztáros és valuta-ügyintézõ

51 3440 01

Szombathely

10

20.

Vendéglátó vállalkozó

32 7822 03

Szombathely

40

21.

Vendéglátó vállalkozó

32 7822 03

Sárvár

20

22.

Villanyszerelõ

33 5216 03

Szombathely

6

23.

Virágkötõ

31 7862 01

Szombathely

20

24.

Jelnyelvi tolmács (alapfok

Szombathely

4

25.

ECDL Full

Sárvár

20

26.

ECDL Full

Körmend

20

27.

Angol, államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Sárvár

20

28.

Angol, államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Körmend

20

29.

Angol, államilag elismert középfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Szombathely

24

30.

Német, államilag elismert alapfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Sárvár

30

31.

Német, államilag elismert középfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Körmend

10

32.

Német, államilag elismert középfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Szombathely

20

14. szám
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Tételsorszám

Képzés megnevezése

33.

Közlekedéshatósági képzések I.

33. a)

Tehergépkocsi-vezetõ („C”)

OKJ-azonosító

Helyszín

Szombathely
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Tervezett létszám (fõ)
(–50%)

50

33. b)

Nehézpótkocsi-vezetõ („CE”)

Szombathely

30

33. c)

Autóbuszvezetõ („D”)

Szombathely

20

33. d)

Belföldi autóbuszvezetõ

Szombathely

10

33. e)

Nemzetközi autóbuszvezetõ

Szombathely

10

33. f)

Belföldi árufuvarozó

Szombathely

20

33. g)

Nemzetközi árufuvarozó

Szombathely

10

34.

Közlekedéshatósági képzések II.

34. a)

Veszélyesáru-szállító (ADR)
tartányos

Szombathely

4

34. b)

Veszélyesáru-szállító (ADR) nem
tartányos

Szombathely

4

35.

Építõgép-kezelõi képzések

35. a)

Könnyûgépkezelõ

Szombathely

20

35. b)

Könnyûgépkezelõ típusvizsga

Szombathely

20

35. c)

Nehézgépkezelõ

Szombathely

40

35. d)

Nehézgépkezelõ-típusvizsga

Szombathely

40

3) Mennyiség: az adott tétel teljes mennyisége: összesen
784 fõ.
A mennyiség képzésenként 50%-kal lefelé változhat!

Zala Megyei Munkaügyi Központ
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
(1112/2005)
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Zala Megyei Munkaügyi Központ
Címzett: Kiss Ambrus igazgató
Cím: Mártírok útja 42–44.
Postai irányítószám: 8900
Város/Község: Zalaegerszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 92/549-480
Telefax: 92/549-490
E-mail: hegyil@lab.hu
Internetcím (URL): www.zmmk.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X

I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
Vállalkozási szerzõdés
Szolgáltatási kategória: 24
II.1.2) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzõdés
II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Munkaerõ-piaci felnõttképzések beszerzése ESZA-program
keretében
II.1.4) A teljesítés helye
Zala megye területe a dokumentációban foglaltak szerint
II.1.5) Nómenklatúra
II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
80.42.00.00-4
II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
IGEN: X
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Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: X
több részre: X
valamennyi részre: X
II.1.7) elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
137 fõ részére teljes létszámú képzés
A részletes feladatmeghatározást az ajánlati dokumentáció
tartalmazza. A megrendelésre kerülõ mennyiség az ajánlati dokumentációban foglaltaktól 20%-kal lefelé eltérhet.
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés 2005/04/25 és/vagy
befejezés 2006/07/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ a szolgáltatás ellenértékét képzésenként és személyenként utólag, az alábbiaknak megfelelõen egyenlíti ki.
– Két hónapos vagy annál rövidebb képzés esetén: egy részletben a képzés befejezése után 10 napon belül – teljes
összegre.
– Hat hónapos vagy annál rövidebb, de 2 hónapot meghaladó képzés esetén 2 részletben:
1. részlet: a képzés megkezdése utáni 60. napot követõen
a képzési támogatás 50%-ára,
2. részlet: a képzés befejezése után 10 napon belül a fennmaradó összegre.
– Hat hónapot meghaladó képzés esetén 3 részletben:
1. részlet: a képzés megkezdése utáni 60. napot követõen
a képzési támogatás 40%-ára,
2. részlet: a képzés megkezdése és befejezõ napja közötti
idõszak középsõ napját követõen a képzési támogatás
40%-ára.
Utolsó részlet: a képzés befejezése után 10 napon belül a
fennmaradó összegre.
Ajánlatkérõ az ajánlattevõ által kiállított számlát annak kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró
tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ:
– akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,

14. szám

– akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak minõsül, amennyiben
– a III.2.1.2) a) pont szerinti nyilatkozat tartalma szerint az
ajánlattevõ nem tesz határidõre eleget fizetési kötelezettségének és számláján az elmúlt 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elõ,
– a III.2.1.2) b) pont szerint benyújtott dokumentum alapján
megállapítható, hogy a könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el a beszámolót,
– az ajánlattevõ az elõzõ 2 év (2003–2004.) vonatkozásában
nem rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott
képzésenként (kivéve a betanító képzéseket) legalább
2 befizetett, felnõttképzésre vonatkozó referenciával a
Kbt. 68. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján,
– az ajánlattevõ nem tud biztosítani szakmánként legalább
egy fõ, az adott szakmára vonatkozóan legalább 2 éves,
felnõttképzésben szerzett gyakorlattal rendelkezõ oktatót,
– a 2001. évi CI. törvény szerinti intézményi akkreditáció
hiánya,
– 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerinti nyilvántartásba
vételrõl szóló értesítés/igazolás hiánya.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban, a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében, az ajánlattevõ a Kbt. 63. § (1)–(3) bekezdései szerint köteles az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani, illetve megtenni azzal, hogy a Kbt. 63. § (2) bekezdés c) és d) pontjai szerinti esetben egyszerû nyilatkozatot is elfogad az ajánlatkérõ.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõk pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat az
alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a) az ajánlattevõ számláját vezetõ összes pénzintézetnek az
ajánlat benyújtását megelõzõ 60 napnál nem régebbi, eredeti
nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevõ a dokumentációban rögzített szerzõdés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az
alábbi tartalommal:
– a számlavezetés kezdõ idõpontja,
– tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl és a
számlán történõ esetleges sorban állásról és annak legutolsó idõpontjáról az elmúlt 1 év tekintetében,
b) az ajánlattevõnek a 2003. gazdasági évrõl készült, a
számviteli törvény szerinti beszámolójának másolata, valamint
a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a könyvvizsgálói záradék másolata, ha a hivatkozott dokumentumokat a hatályos
jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ mûszaki alkalmasságát igazoló okmányok:
– felnõttképzésbõl származó legjelentõsebb, a beszerzés
tárgyával azonos referenciái, az elõzõ 2 év (2003–2004.)
vonatkozásában, a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott tartalommal,
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– a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Az elõírt végzettség, képzettség igazolására
az ajánlattevõ nyilatkozzon arról, hogy a felsorolt oktatók
a képzéshez megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján a
2001. évi CI. törvény szerinti, az ajánlattevõ intézményi
akkreditációját igazoló tanúsítvány,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján a
képzõ intézmény 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerinti
nyilvántartásba vételrõl szóló értesítés/igazolás.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlattevõ a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében az igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót. Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20. § (3) bekezdésében elõírtak is alkalmazandók.
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
IGEN: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
A 45/1999. (XII. 13.) OM rendeletben foglaltak alapján.
III.3.2 A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
IGEN: X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejezete szerint jár el?
VI. fejezet: X
IV.1.3) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
I. az ajánlatkérõ által képzésenként fizetendõ ellenszolgáltatás mértéke (bruttó HUF ár/képzés/fõ)
10
II. a képzési költség a tananyag árát tartalmazza-e
1
III. képzésenként a képzések intenzitásának mértéke (óraszám/hét)
0,5
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
3763/ZMMK/05 „Felnõttképzés”
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/30
(év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
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Ár (adott esetben): 30 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az átvételt megelõzõ fizetést a
Novotrading-Medical Kft.-nek a CIB Hungária Bank Rt.-nél
vezetett 10700024-04565202-51100005 számú számlája javára
kell teljesíteni.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérõ a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz ellenében, munkanapokon 9.00–15.00 óráig, pénteken 13.00 óráig adja át. Az ajánlatkérõ a dokumentációt az ajánlattételi határidõ lejártának napján
9.00–11.00 óráig adja át. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/03/30 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
60 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/30 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
Hely: az ajánlatok felbontására a Novotrading-Medical Kft.,
1137 Budapest, Katona J. u. 9–11. (bejárat Kresz G. utca 14.
mellett) hivatali helyiségében kerül sor.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
IGEN: X
A beszerzés tárgya a HEFOP 1.1 „A munkanélküliség megelõzése és kezelése” program keretében történõ képzések, szakképzések beszerzése az Európai Szociális Alap támogatásával.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
hiánypótlási lehetõséget biztosít.
2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés tervezett idõpontja
Az eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/13, idõpont: 11.00
óra,
Hely: Novotrading-Medical Kft., 1137 Budapest, Katona J.
u. 9–11. (bejárat Kresz G. utca 14. mellett) hivatali helyisége.
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A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/04/22, idõpont:
11.00 óra, hely: Zala Megyei Munkaügyi Központ, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Az ajánlattevõnek ajánlata részeként csatolnia kell:
– az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának
másolatát, illetve meghatalmazását,
– oktató személy(ek) szakmai ön életrajzát,
– amennyiben a megajánlott képzési program akkreditált,
az akkreditáció igazolását,
– minden egyes megajánlott képzésre vonatkozóan a tematikát és a képzési programot,
– minden egyes megajánlott képzés vonatkozásában a
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. számú melléklete szerint a foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
által, a Munkaügyi Közlönyben közzétett költségnormák
keretei között összeállított költségkalkulációt.
5) Az ajánlatkérõ a dokumentációban elõírt szerzõdést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ezzel köt szerzõdést.
6) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel
feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
7) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra
adható pontszám: 0–10. A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra
adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történõ arányosítással
kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott
pontszámok ezt követõen az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult össz. súlyozott pontszám kerül összevetésre.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/26 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona József u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 329-3889
E-mail: nmedical@hu.inter.net
Internetcím (URL): www.nmedical.hu
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
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Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona József u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 329-3889
E-mail: nmedical@hu.inter.net
Internetcím (URL): www. nmedical.hu
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona József u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 329-3889
E-mail: nmedical@hu.inter.net
Internetcím (URL): www. nmedical.hu
B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ száma: 10
1) Nómenklatúra
1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
24.40.00.00-8
2) A rész meghatározása: az alábbi 10 tétel bármelyikére tehetõ ajánlat
1

Speciális képzések

Képzés helyszíne

1.1

szobafestõ, mázoló és tapétázó

Zalaegerszeg

1.2

dísznövénytermelõ

Zalaegerszeg

1.3

varrómunkás

Zalaegerszeg

2

felzárkóztató,
személyiségfejlesztõ-betanító
élelmiszer-feldolgozó

3

EU-s pályázatíró
+ ECDL START

Zalaegerszeg

4

mechanikai mûszerész

Nagykanizsa

5

könnyûgépkezelõ
+ raktárkezelési ismeretek

Nagykanizsa

6

települési hulladékgyûjtõ és
-szállító

7

betanított parkgondozó

Zalaegerszeg

8

betanított parkgondozó

Lenti

Csapi

Lenti

3) Mennyiség: az adott tétel teljes mennyisége összesen
137 fõ – 20%
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(1015/2005)
Árubeszerzés: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Címzett: Polgármesteri Hivatal
Cím: István út 14.
Postai irányítószám: 1041
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 231-3101
Telefax: 231-3151
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Lásd az A. mellékletet.
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Dokumentáció nem készült.
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Lásd az A. mellékletet.
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (beruházás
esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa: –
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: –
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya
Étkezési utalványok beszerzése 500 Ft-os címletekben az
Újpesti Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat Gazdasági Intézménye és az ellátási körébe tartozó intézmények dolgozói
részére.
II.1.6) A teljesítés helye
Budapest IV. kerület, István út 14., Bõrfestõ utca 1/3.

II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
22.86.70.00-5
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel
NEM: X
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség
Havonta 328 ±30% fõ ellátását biztosító, személyenként
4000 Ft/hó utalvány biztosítása, 500 Ft-os címletekben.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje: –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés 2005/03/16, befejezés 2006/01/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek
Ajánlatkérõ a beérkezett és leigazolt számlát 15 napon belül
átutalással teljesíti.
Az ajánlatkérõ elõleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Kizáró okok:
– nem lehet ajánlattevõ, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll,
– nem lehet ajánlattevõ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõ:
– nem lehet ajánlattevõ, akinek a számlavezetõ pénzintézete(i) nyilatkozata szerint sorban álló tétele volt a 2004.
évben.
Szakmai alkalmasságot kizáró tényezõ:
– nem lehet ajánlattevõ a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, aki a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan a 2002.,
2003., 2004. éveket tekintve a szerzõdésszerû teljesítésrõl
összesen legalább 3 db, a szerzõdéses partnerektõl származó nyilatkozatot bemutatni nem tud.
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III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
– az ajánlattevõ köteles a Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint
írásban nyilatkozni, hogy nem áll a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alatt,
– az ajánlatkérõ egyszerû – az ajánlattevõ képviselõje által
cégszerûen aláírt – nyilatkozatot elfogad.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl származó, az
ajánlat benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi, eredeti nyilatkozat a következõ tartalommal: bankszámlaszám, számlanyitás idõpontja, volt-e sorban álló tétel a
2004. évben.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– A közbeszerzés tárgyában az elõzõ 3 évbõl (2002., 2003.,
2004.) legalább 3 szerzõdéses partnertõl nyilatkozat, miszerint az ajánlattevõ szerzõdésszerûen teljesít.
A nyilatkozatot a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira tekintettel és a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont szerinti tartalommal kell elkészíteni.
III.2.1.4) Egyéb információk: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. az utalványokra vonatkozó (névértéket,
elõállítási és kiszállítási költséget magában
foglaló) nettó ajánlati ár
80
2. beváltóhelyek száma (db)
10
3. elõírtnál kedvezõbb fizetési határidõ (nap)
10
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/14 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra.
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar.
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama
2005/03/14-ig (év/hó/nap)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/14 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra.
Hely: Budapest IV. kerület, Bõrfestõ utca 1–3.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
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VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
Ismétlõdõ: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ hiánypótlást egy alkalommal biztosít.
2) Az eredményhirdetés tervezett idõpontja:
idõpontja: 2005. február 23-án 10.00 óra,
helye: Budapest IV. kerület, Bõrfestõ utca 1/3.
3) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005. március 7-én
10.00 óra.
4) Az ajánlatban kérjük feltüntetni:
– az ajánlattevõ részérõl a kapcsolattartó nevét, elérhetõségét.
5) Az ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban,
zárt borítékban kérjük benyújtani, „Élelmiszer-utalvány – közbeszerzési ajánlat” felirattal ellátva.
6) Az ajánlatokat postai úton nem lehet benyújtani, kizárólag személyesen, az A. mellékletben megadott helyen, munkanapokon 8.00–10.00 óra között.
7) Az ajánlathoz kérjük csatolni az alábbiakat:
– az ajánlat benyújtását megelõzõ, 30 napnál nem régebbi
cégkivonat eredeti példányát,
– az ajánlat benyújtását megelõzõ, 30 napnál nem régebbi
aláírási címpéldány(ok) eredeti példányát.
8) Az ajánlatkérõ az utalványok elõállítási, valamint a Budapest IV. kerület, István út 14. szám alatti Polgármesteri Hivatalba és a Budapest IV. kerület, Bõrfestõ utca 1–3. szám alatti
Gazdasági Intézménybe havonta egyszer történõ kiszállítási
költségért külön térítést nem fizet.
9) A szerzõdéses idõszakban a beszerzés becsült értéke: kb.
13 120 000 Ft.
10) Az értékelésnél adható pontszámok 1–10-ig terjednek.
Az értékelés módszere: részpontonként a legjobb ajánlat
10 pontot, a legrosszabb 1 pontot kap. Ezen belül a pontszámokat lineáris interpolációval határozzuk meg.
11) Amennyiben az ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második legkedvezõbb ajánlattevõt is megjelöli, úgy a nyertes
ajánlattevõ visszalépése esetén azzal köt szerzõdést.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/25 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest
Önkormányzat Gazdasági Intézménye
Címzett: Nargang Vilmosné
Cím: IV. kerület, Bõrfestõ utca 1–3.
Postai irányítószám: 1048
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 435-9009
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Telefax: 232-1514
E-mail: –
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Szervezet: Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest
Önkormányzata
Címzett: Önkormányzat Gazdasági Intézménye
Igazgatói Titkárság
Cím: IV. kerület, Bõrfestõ utca 1–3.
Postai irányítószám: 1048
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 435-9009
Telefax: 232-1514
E-mail: –
Internetcím (URL): –

Debreceni Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság
Fejlesztési Igazgatóság
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0965/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Debreceni Egyetem
Gazdasági Fõigazgatóság Fejlesztési Igazgatóság
Címzett: Kollár József gazdasági fõigazgató-helyettes,
fejlesztési igazgató
Cím: Egyetem tér 1.
Postai irányítószám: 4032
Város/Község: Debrecen
Ország: Magyarország
Telefon: 52/460-822
Telefax: 52/326-588
E-mail: fejlesztes.igazgato@gf.unideb.hu
Internetcím (URL): www.unideb.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: X
Egyéb: –
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II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: 16
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: –
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat):
Debreceni Egyetem Kassai úti campus 930 fõs diákhotel építési terület talajszennyezõdésének felmérésére és ártalmatlanítására vonatkozó szakvélemény elkészítése.
II.1.6) A teljesítés helye:
Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
NUTS-kód: HU321
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.23.13.00-0
További tárgyak:
74.27.20.00-6
74.27.31.00-4
76.30.00.00-6
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
A Debreceni Egyetem Kassai úti campuson épülõ 930 fõs diákhotel építési területén talajszennyezés vizsgálata és ártalmatlanítási technológiájára vonatkozó – akkreditált laboreredmények alapján – szakvélemény készítése, külön kitérve a csatornaépítés közvetlen környezetére, kármentesítés várható költségeinek megadásával. A szakvéleményt a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet hatályos
elõírásai alapján, annak szellemében kell elkészíteni.
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A felméréssel érintett terület címe, helyrajzi számai és nagyságuk: 4026 Debrecen, Kassai út 26.
– 10796/12 hrsz.: 3204 m2
– 10796/11 hrsz.: 20 352 m2
– 10796/9 hrsz.: 6784 m2 (részterület)
Összesen: 30 340 m2
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés 2005/03/18 és/vagy
befejezés 2005/05/03 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérõ elõleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevõ a
szerzõdéses munkák igazolt teljesítését követõen egy számla
benyújtására jogosult. Fizetési határidõ: a számla átvételének
idõpontjától számított 30 napon belül átutalással történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben):
Nem követelmény.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó,
aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
– Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki – illetõleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója – esetében
a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró
okok fennállnak.
– Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki – illetõleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója – a Kbt.
61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá esik.
Az ajánlattevõ tekintetében az alkalmasságot kizáró tényezõk:
– ha a 2003–2004. években nincs a beszerzés tárgya szerinti
tevékenységre vonatkozó legalább egy a jelen pályázattal
azonos mûszaki tartalmú és tárgyú referenciája;
– nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó minõségbiztosítási rendszerének bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által hitelesített
ISO 9001:2000 típusú tanúsítvánnyal;
– az ajánlattevõ vagy alvállalkozója nem rendelkezik akkreditált laboratóriummal.
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Az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében
az alkalmasságot kizáró tényezõk:
– a 2002–2003. évek számviteli szabályok szerinti beszámolójának eredménye bármelyik évben negatív;
– a számláján az ajánlattételt megelõzõ 2 év (2003–2004.)
során sorban állás volt;
– fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
– lejárt hiteltartozása van;
– ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
– 2 fõ olyan vezetõ szakemberrel, akinek a beszerzés tárgyát képezõ munka ellátásához szükséges megfelelõ
felsõfokú végzettsége, legalább 3 év szakmai gyakorlata van. Az ajánlatkérõ a „szükséges és megfelelõ” felsõfokú végzettségként a környezetvédelmi mérnök,
közgazdász, mérnök, jogász fõiskolai vagy egyetemi
diplomát fogadja el. A 2 fõ vezetõ szakember egyikének rendelkeznie kell környezetmérnöki mérnök végzettséggel.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
– Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjainak és a 61. § (2) bekezdésének hatálya
alá.
– Ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az
ajánlatban a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakról nyilatkozni köteles a Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni:
– a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója a 2002.,
2003. évekrõl;
– a megelõzõ két évre (2003–2004.) vonatkozóan valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat [Kbt. 66. § (1) bekezdés
a) pontja] az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevõ bankszámláját;
– fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e, van-e
lejárt hiteltartozása;
– számláján az ajánlattételt megelõzõ 2 év (2003–2004.)
során nem volt sorban állás.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki, illetõleg szakmai
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni:
– azon szakemberek, szervezeti egységek, illetve vezetõk
megnevezése, képzettségük ismertetése és igazolása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 67. § (3) bekezdés
d) pontja].
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Az ajánlattevõnek a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell
még igazolni:
– Az ajánlattevõ elõzõ 2 évben (2003., 2004.) végzett jelentõsebb referenciamunkáinak ismertetése a Kbt. 68. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a Kbt. 67. §
(3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.
– Az ajánlattevõ a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre
vonatkozó minõségbiztosítási rendszerének bármely
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által hitelesített
ISO 9001:2000 típusú tanúsítvány, a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
– Az ajánlattevõnek vagy alvállalkozójának akkreditált okirattal kell igazolnia a laboratóriuma megfelelõségét.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági,
illetve mûszaki, szakmai alkalmasságát az ajánlati felhívásban
meghatározott módon kell igazolnia. A közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csak azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtania, melyeknél az ajánlati felhívás kifejezetten megköveteli.
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (egyösszegû ár, mindösszesen)
5
2. teljesítési határidõ (minimum 0,5, maximum 1,5 hónap)
3
3. vállalt késedelmi kötbér (naponta minimum
0,1%, maximum 0,25%)
1
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/04
(év/hó/nap)
Ár (adott esetben): 50 000 Ft + 25% áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az összeget a Debreceni Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00282871
számú bankszámlájára kell befizetni átutalással vagy csekken,
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és a dokumentáció átvételekor az ajánlatkérõnek be kell mutatnia a befizetésigazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon vagy csekken a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. (Jogcím: „D.E. talajszennyezõdés dokumentáció vásárlása”, mely
értelemszerûen rövidíthetõ.)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ az ajánlattételi határidõ lejártáig, munkanapokon 9.00–12.00 óra között a Debreceni Egyetem Gazdasági
Fõigazgatóság Fejlesztési Igazgatóság titkárságán (helye: Debrecen, Egyetem tér 1., Kossuth Lajos Kollégium I. és II. épülete
közötti nyaktag I. emeletén).
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/03/04 (év/hó/nap)
vagy
nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 12.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/
/
-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 30 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/04 (év/hó/nap)
Idõpont: 12.00 órától
Hely: IV.3.2) pontban megjelölt helyen lévõ tárgyalóban.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét kizárja.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/18
(év/hó/nap), 12.00 óra.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Eredményhirdetés idõpontja: 2005/03/09 (év/hó/nap).
Helye: a IV.3.6.2) pontban megjelölt helyen és idõpontban.
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a) Az ajánlat érvénytelen, ha a pályázó nem rendelkezik jogosultsággal a tárgyi munkák kivitelezésére (a bejegyzõ okirat szerint a tevékenység körében nem szerepel az elvégzendõ feladat).
b) Az ajánlatban meg kell jelölni:
– a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben
harmadik személlyel szerzõdést fog kötni, e szervezet
(személy) meghatározása nélkül, illetõleg
– az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezését, részvételi
szándéknyilatkozat csatolásával (a fentiekrõl nemlegesen
is nyilatkozni kell!).
c) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak:
– 60 napnál nem régebbi cégmásolata eredeti példányát
vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– folyamatban lévõ változásbejegyzési kérelem – cégbíróság által érkeztetõbélyegzõvel ellátott – eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát.
d) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell
bonthatatlan, zárt csomagolásban benyújtani. A csomagoláson
„Debreceni Egyetem Kassai úti campus diákhotel építési terület
talajszennyezõdésének felmérése és ártalmatlanítására vonatkozó szakvélemény elkészítése. 2005. március 4. 12.00 óráig felbontani tilos!” feliratot kell feltüntetni. A csomagoláson más
nem szerepelhet.
e) A postázási késedelem kockázatát ajánlattevõ viseli.
f) Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az ajánlattételi eljárásban való részvétel feltétele. Ez a jog másra nem ruházható át.
g) Az ajánlattételi dokumentációban leírtaknak nem megfelelõ ajánlat érvénytelen.
h) Minden információval bíró oldalt – beleértve a becsatolt
pótlapokat, igazolásokat, prospektusokat, elválasztólapokat
stb. is – folyamatos oldalszámozással és az ajánlattételi dokumentációt cégszerûen aláíró személy vagy más aláírási címpéldánnyal rendelkezõ személy kézjegyével kell ellátni.
i) Az ajánlati dokumentáció elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni.
j) Érvénytelen az ajánlat, ha a beszerzés tárgya az ajánlattevõ és – a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt – alvállalkozói bejegyzett tevékenységi
körében nem szerepel.
k) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak nyilatkozatát arról, hogy melyek a számlavezetõ pénzintézetei, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy
a III.2.1.2) pont szerint benyújtott igazolásokon túl további
pénzintézetnél nincs vezetett számlája, továbbá arról, hogy valamennyi számlavezetõ pénzintézete igazolását becsatolta.
l) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevõ nem nyilatkozik a
Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján arról, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót, illetõleg a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglaltak fennállnak.
m) Ajánlatkérõ felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mér-
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tékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak a III.2.1) pontban
meghatározott kizáró okok vonatkozásában a III.2.1.1) pont
szerinti igazolásokat is csatolni kell.
n) A referenciamunkák bemutatása szükséges.
o) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
p) Az ajánlattevõnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt.
72. §-a szerinti nyilatkozatot.
q) Az értékelés módszere: az ajánlatkérõ szempontjából legkedvezõbb ajánlat maximális, a legkedvezõtlenebb minimális
pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül
meghatározásra. A IV.2) B1) pontjában meghatározott részszempontokra adható pontszám alsó határa 1, felsõ határa 10.
r) Az ajánlati felhívásban szereplõ határidõkön belül az
ajánlattevõk rövidebb átfutási (teljesítési) idõtartamot is megajánlhatnak, amely értékelési szempont.
s) Az ajánlatkérõ a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következõ legkedvezõbb
ajánlattevõvel köt szerzõdést.
t) Az ajánlatkérõ által szervezett konzultáció idõpontja:
2005/02/22 12.00 óra. Helye: Debrecen, Kassai út 26. sz. alatti
campus, diákhotel építési területe.
u) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban leírtaknak
nem megfelelõ ajánlat érvénytelen.
v) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevõ ajánlatában nem
nyilatkozik a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a 71. § (1) bekezdés
a)–b) pontjaiban foglaltakra.
w) Az ajánlattevõ a szerzõdés tervezetét kitöltve és ajánlattevõ részérõl a cégjegyzésre jogosult cégszerû aláírásával ellátva köteles csatolni ajánlatába.
x) Ajánlatkérõ felhívja ajánlattevõk figyelmét, hogy jelen
közbeszerzési eljárást a Kbt. 299. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytatja le. Ajánlatkérõ a VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt meghaladó összegû ajánlati árat tartalmazó ajánlatot a
Kbt. 87. § (3) bekezdése szerint érvénytelennek nyilvánítja.
y) Az ajánlatok összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérõ által összeállított dokumentációban és – az ezekben nem
szabályozottak vonatkozásában – a 2003. évi CXXIX. törvény
elõírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevõnek eljárni és
ajánlatát elkészíteni.
z) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülõ összes költség az ajánlattevõt terheli.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0835/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Címzett: Pintér Csaba
Cím: Városház tér 1.
Postai irányítószám: 9021
Város/Község: Gyõr
Ország: Magyarország
Telefon: 96/500-115
Telefax: 96/500-267
E-mail: pinter.csaba@gyor-ph.hu
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet: X
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Vállalkozási szerzõdés
Szolgáltatási kategória: 12
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Mosoni-Duna kismintakísérletek
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Szolgáltatási szerzõdés a Mosoni-Duna torkolati szakaszán,
valamint a Mosoni-Duna 11+000 folyamkilométertõl a 19+000
folyamkilométerig beleértve a Rába torkolati szakaszát is –
mozgómedri fizikai, illetve matematikai kisminta-kísérlet lefolytatására a megfelelõ eredmény pontosságához szükséges
bontásban.
II.1.6) A teljesítés helye
Vállalkozó telephelye
NUTS-kód: –

2917

II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.31.30.00-6
További tárgyak:
74.30.00.00-2
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
A Mosoni-Duna torkolati szakaszán, valamint a Mosoni-Duna 11+000 folyamkilométertõl a 119+000 folyamkilométerig
beleértve a Rába torkolati szakaszát is – mozgómedri fizikai,
illetve matematikai kismintakísérlet lefolytatása. A vízjogi engedélyezési terveket megalapozó kismintakísérlet a Mosoni-Duna alábbi szakaszain szükséges elvégezni:
1) Mosoni-Duna Rába torkolatiszakasz-rendezése – Mosoni-Duna belterületi szakasz – iparcsatorna torkolati szakasz
2) Püspökerdei holtág vízpótlási lehetõségeinek biztosítása,
valamint kajak-kenu és evezõs pályák építési lehetõségeinek
vizsgálata
3) Mosoni-Duna torkolati szakasz
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint)
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés
/
/
és/vagy
befejezés 2005/11/30 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi ktöbér fizetése
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A pénzügyi fedezett 100%-ban, állami költségvetési támogatásból az ajánlatkérõ rendelkezésére áll. Ajánlatkérõ elõleget
nem fizet. Vállalkozó végszámlát nyújthat be. Ajánlatkérõ a
szerzõdési feltételekben rögzített idõpontban a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétõl számított 30 napon
belül átutalással teljesít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan meg-
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követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó,
– ha a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll,
– ha a 62. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdésében, és a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.
2. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró okok:
Alkalmatlan az ajánlattevõ,
– ha a pénzügyi intézményei nyilatkozata alapján az elmúlt
évben számláján 60 napot meghaladó fizetési sorban állás
fordult elõ,
– ha gazdálkodása 2003. évben veszteséges volt,
– ha nem rendelkezik felelõsségbiztosítással.
3. Mûszaki-szakmai alkalmasságot kizáró okok:
Alkalmatlan az ajánlattevõ,
– ha mozgómedri fizikai, illetve matematikai kismintakísérlet lefolytatása területén nem tud igazolni az elmúlt 3 évben
(2002–2004.) magyarországi folyókra vonatkozó legalább
1 referenciamunkát minimum 5 M Ft + áfa értékben.
Ajánlattevõknek a pénzügyi és gazdasági, valamint a mûszaki, illetõleg szakmai alkalmassági követelményeket önállóan, a
jelen közbeszerzési eljárásba bevonni kívánt alvállalkozók nélkül kell kielégíteniük.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott estben)
Ajánlattevõ nyilatkozata, hogy az ajánlattevõre és alvállalkozóira a
– Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn,
– hogy a Kbt. 61. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Valamennyi pénzügyi intézmény, ahol az ajánlattevõnek
számlája van, 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatú nyilatkozata arról, hogy
mióta vezeti az ajánlattevõ bankszámláját, fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, számláján volt-e sorban állás
(és ha igen, milyen mértékû) az elmúlt évben [Kbt. 66. §
(1) bekezdés a) pont].
– Ajánlattevõnek az elõzõ évi (2003.) beszámolója eredeti
vagy közjegyzõvel hitelesített másolatban [Kbt. 66. §
(1) bekezdés b) pont].
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felelõsségbiztosítás
fennállásáról szóló igazolást [Kbt. 66. § (2) bekezdés].
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Az elõzõ 3 év (2002–2004.) legjelentõsebb mozgómedri fizikai, illetve matematikai kismintakísérlet lefolytatására irányuló munkáinak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a
teljesítés ideje, a szerzõdéskötõ másik fél megnevezése, a referenciát adó személy nevével és telefonszámával).
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nyilatkozatát
arról, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
60–61. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
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III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
1996. évi LVIII. törvény és a 157/1997. (IX. 26.) kormányrendelet.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: –
Tárgyalásos: X
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: –
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/01
(év/hó/nap)
Ár (adott esetben): 10 000 Ft + áfa
Pénznem: forint
A fizetés feltételei és módja: átutalással az ajánlat kérõ
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságánál vezetett 11737007-15466004 számú számlájára. A befizetési okmányon a befizetés jogcí meként feltüntetendõ:
„Mosoni-Duna kismintakísérletek lefolytatása”.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ az UTIBER Kft., 9023 Gyõr, Körkemence u.
8. címén, a hirdetmény megjelenésének napjától 2005/03/01-ig,
munkanapokon 9.00–15.00 óra között, az ajánlattételi határidõ
lejárata napján 9.00–14.00 óráig.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/03/01 (év/hó/nap)
vagy:
nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 14.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/
/
-ig (év/hó/nap) vagy:
nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A bontáson az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk, ÉDUKÖVIZIG
képviselõje, valamint az ajánlatkérõ által meghívott UTIBER
Kft. képviselõi vehetnek részt.
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IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/01 (év/hó/nap)
Idõpont: 14.00 óra
Hely: UTIBER Kft., 9023 Gyõr, Körkemence u. 8.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ a 83. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás lehetõségét biztosítja.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/23
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérõ két személyes tárgyalást tart. A tárgyalásra a
hiánypótlást követõen kerül sor, a tárgyalásra ajánlatkérõ csak a
szerzõdésre alkalmasnak minõsített ajánlattevõket hívja meg.
A tárgyalás idõpontja: 2005/03/09 11.00 óra. Ajánlatkérõ külön-külön tárgyal az ajánlattevõkkel. A tárgyalásra ajánlatkérõ
írásbeli meghívót küld az idõpont és a helyszín megjelölésével.
Az ajánlattevõk ajánlatukat a tárgyaláson módosíthatják.
4) Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehetõ közzé. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevõt
terheli.
5) Ajánlattevõnek az ajánlathoz csatolniuk kell cégszerûen
aláírt nyilatkozataikat, hogy mely pénzintézet(ek)nél vezeti
számláit.
6) Az ajánlattevõnek az ajánlathoz csatolniuk kell eredeti
vagy közjegyzõvel hitelesített másolatban a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, valamint az esetleg még el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetõbélyegzõ-lenyomattal ellátott példányát.
7) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerû
aláírásával, lapszámozással, számozott oldalanként szignálva
és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti, 2, az eredetivel megegyezõ másolat) kell benyújtani.
8) A példányokon fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy másolat. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az
eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlat lezárt csomagolását a következõ felirattal kell ellátni: „Ajánlat a Mosoni-Duna
fizikai, matematikai kismintakísérleteinek lefolytatására” és
„Nem bontható fel 2005/03/01 14.00 óráig!”
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9) Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébõl eredõ kockázat az ajánlattevõt terheli.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérõ csak akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha azt az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejártáig kézhez kapja.
10) Ajánlattevõnek az ajánlattételi felhívásban és a kiadott
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlattevõ ajánlatában a Kbt. 70. § (1) bekezdésben foglalt
nyilatkozatot csatolja.
11) Amennyiben az ajánlatkérõ a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlatot tevõt is meghatározza, akkor az eljárás
nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerzõdést a Kbt.
91. § (2) bekezdése szerint.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: UTIBER Kft.
Címzett: Hámori Sándorné
Cím: Körkemence u. 8.
Postai irányítószám: 9023
Város/Község: Gyõr
Ország: Magyarország
Telefon: 96/412-586
Telefax: 96/427-723
E-mail: Gyor@utiber.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: UTIBER Kft.
Címzett: Hámori Sándorné
Cím: Körkemence u. 8.
Postai irányítószám: 9023
Város/Község: Gyõr
Ország: Magyarország
Telefon: 96/412-586
Telefax: 96/427-723
E-mail: Gyor@utiber.hu
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: UTIBER Kft.
Címzett: Hámori Sándorné
Cím: Körkemence u. 8.
Postai irányítószám: 9023
Város/Község: Gyõr
Ország: Magyarország
Telefon: 96/412-586
Telefax: 96/427-723
E-mail: Gyor@utiber.hu
Internetcím (URL): –
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Hajdúhadház Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0669/2005)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Hajdúhadház Város Önkormányzata
Címzett: Béres László polgármester
Cím: Bocskai tér 1. sz.
Postai irányítószám: 4242
Város/Község: Hajdúhadház
Ország: Magyarország
Telefon: 52/384-010, 52/384-103
Telefax: 52/384-295
E-mail: hivatal1@phv.hadhaz.axelero.net
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
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Átalányáras vállalkozási szerzõdés Hajdúhadház belterületén az Erdõalja utca és István király utca szilárd burkolatának
megépítésére, az ajánlatkérõ által szolgáltatott engedélyes tervdokumentáció alapján, amely a beárazatlan költségvetési kiírást is tartalmazza, valamint a mûszaki tartalom módosítást
(tervszám: L-3/1/2004, L-3/2/2004).
II.1.6) A teljesítés helye
Hajdú-Bihar megye Hajdúhadház, Erdõalja utca hrsz.:
10333 és István király utca hrsz.: 10340–10464–10498 földutak kiépítése.
NUTS-kód: HU 061
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.31.20-6
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
– Erdõalja utca:
– hossza:
249 fm
– burkolat szélessége:
4,0 m
– korona szélessége:
7,0 m
– Ágyazati réteg készítése 10 cm vtg., bányahomokból:
127,6 m3
– Fzka 0/80-as zúzottkõ útalap építése 20 cm
vastagságban 3,0 cm UNZ 0/20 zúzalékkiékeléssel:
295,5 m3
JU-20 alapréteg építése 5,0 cm vastagságban
62,2 m3
JU-12 kopóréteg építése 3,5 cm vastagságban
68,2 m3
A többi adatot az engedélyes tervhez csatolt költségvetési kiírás tartalmazza + mûszaki tartalom módosítása.
– István király utca:
– hossza:
541 fm
– burkolatszélesség:
4,0 m
– koronaszélesség:
7,0 m
– Ágyazati réteg készítése 10 cm vtg. bányahomokból
293,0 m3
– Fzka 0/80-as zúzottkõ útalap építése 20 cm
vastagságban 3,0 cm UNZ 0/20 zúzalékkiékeléssel
544,0 m3
– JU-20 alapréteg építése 5,0 cm vastagságban
131,0 m3
– JU-12 kopóréteg építése 3,5 cm vastagságban
93,6 m3
A többi adatot az engedélyes tervhez csatolt költségvetési kiírás tartalmazza + mûszaki tartalom módosítása.
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
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II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés
/
/
és/vagy
befejezés 2005/06/10 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Jótállási bankgarancia: a nettó vállalási ár cca 3%-ával egyezõ összeget, 1,0 millió Ft-ot köteles a vállalkozó megrendelõ
rendelkezésére bocsátani ún. jótállási bankgarancia formájában. Megrendelõ számlaszáma: 60400004-14000106.
A jótállási idõ idõtartama minimum 1 év, maximum 3 év.
A biztosíték nyújtásának módja: a megrendelõ nevére szóló feltétel nélküli kizárólagos bankgarancia, melyet a szerzõdéskötéskor kell a nyertes ajánlattevõnek biztosítani a bankgarancialevél eredeti példányának átadásával megrendelõ részére. Ezen
összeget a megrendelõ számlaszámán kell elhelyezni.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Pénzügyi fedezet megrendelõ rendelkezésére áll. Megrendelõ elõleget nem biztosít. Részszámlázási lehetõség nincs, az elkészült munka ellenértékének kifizetése a sikeres mûszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásakor a benyújtott végszámla
alapján történik. Megrendelõ a számlát a számla kézhezvételét
követõ 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
– Ha ajánlattevõ, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe veendõ alvállalkozó a Kbt.
60. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (1) bekezdésében
[a)–d) pont] meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:
– Az ajánlattevõ pénzügyi helyzete, a pénzügyi intézmény
nyilatkozata alapján nem ítélhetõ meg stabilnak az elõzõ
egy éven belül, azaz vele szemben fennáll a következõk
valamelyike:
– elismert fizetési kötelezettségének az utóbbi 1 évben
nem tett eleget,
– tárgyévi (2004.) APEH adó- és járulék-, VPOP- és telephely szerinti önkormányzati igazolásokat nem csatolja,
– számlái közül bármelyiken 90 napnál hosszabb idejû fizetési sorban állás volt,
– az ajánlattevõ gazdálkodása 2004. évben veszteséges
volt. A számviteli jogszabályok szerint a 2003. évi mérlegeredménye negatív volt.
Mûszaki szakmai alkalmasság:
Mûszaki és szakmai szempontok alapján ajánlattevõ alkalmatlan, ha
– nem tud igazolni az elõzõ három évben (2002–
2003–2004.) teljesített, saját kivitelezésben végzett min.
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1 db mûszaki átadással befejezett, nettó 40 millió Ft értékû szilárdburkolat-útépítési referenciát minõsítéssel
együtt,
– nem rendelkezik az útépítésben az 1/2002. (I. 7.) FVM–
GM–KöViM együttes rendelet szerinti végzettségû felelõs mûszaki vezetõvel, aki névjegyzékben szerepel és minimum 5 éves szakirányú vezetõi gyakorlattal rendelkezik, valamint a minõség-ellenõrzésért felelõs személlyel.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
A Kbt. 299. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy rá, illetve bármely,
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt körülmények egyike sem áll fenn. Az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról is, hogy rá, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
foglalt körülmények egyike sem áll fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján ajánlattevõ, valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában be kell nyújtani:
– valamennyi számlavezetõ pénzintézettõl származó
60 napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát arról, hogy mióta
vezeti az adott bankszámlát, valamint az elmúlt 1 évben
volt-e a bankszámlán sorban állása, és ha igen, az milyen
idõtartamú (napokban megadva) volt. 2003. évi hatályos
számviteli jogszabályoknak megfelelõ éves beszámoló
másolati példányát.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján ajánlattevõ, valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
veendõ alvállalkozó vonatkozásában be kell nyújtani:
– 2002. január 1-jét követõ idõponttal megvalósult legjelentõsebb – a közbeszerzés tárgya szerinti – útépítési munkáinak ismertetését, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezésével, az ellenszolgáltatás összegének a teljesítés helyének és
idejének, valamint az elvégzett munka leírásának meghatározásával. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az elõírásoknak – különös tekintettel a minõségre – és a
szerzõdésnek megfelelõen történt.
– Azoknak a szakembereknek, illetve vezetõknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevõk
be kívánnak vonni a teljesítésbe, különös tekintettel a felelõs mûszaki vezetõként és minõségfelelõsként igénybe
venni kívánt szakember(eke)t, akinek be kell csatolnia a
jogosultságot igazoló határozat másolati példányát,
illetve be kell mutatni a kivitelezési vezetõi munkakörben
eltöltött idõtartamát.
– A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök leírását.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 60. § és 61. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá
esõ alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
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III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (bruttó ár)
6
2. jótállási idõtartam (évben)
3
3. teljesítés idõtartama (kivitelezés idõtartama
napokban, a szerzõdéskötés idõpontjától a
vállalt befejezési határidõig)
1
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
EA-0493-007/2004
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/02/25
Ár (adott esetben): 40 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét az
I.1) pontban megadott címen készpénzben kell a házi pénztárba
befizetni. A dokumentáció személyesen munkanapokon 8.00–
12.00 óra között, az ajánlattételi határidõ napján 8.00–11.00 óra
között vehetõ át.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: –
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/25 (év/hó/nap) vagy:
nap
(a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 11.00 óra.
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/
/
-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 30 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérõ, a támogatást nyújtó szervezet, valamint az
ajánlattevõk képviselõi.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/25 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra.
Hely: Polgármesteri Hivatal kis tanácsterme, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.
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VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
(Állami pénzbõl finanszírozott TRFC EA-0493-007/2004
pályázat)
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét kizárja.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetés idõpontja: 2005/03/07, 8.00 óra.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005. március 18-án,
8.00 óra.
Ajánlatkérõ az eljárás során a Kbt. 48. § (2), (3) bekezdését
alkalmazza.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli)
4) Egyéb információk: az ajánlattevõk az ajánlati dokumentációval és egyéb feltételekkel kapcsolatban kérdéseiket az
ajánlatok beadási határidejét megelõzõ 10. nap (2005. február
14.) 10.00 óráig tehetik meg írásban. Telefonon történõ érdeklõdést az ajánlatkérõ nem vesz figyelembe. A feltett kérdésekre
a válaszokat valamennyi ajánlattevõnek írásban (beadási határidõ elõtti 6. napig, 2005. február 18-án 14.00 óráig írásban, faxon) megküldi, amelyet az ajánlattevõnek a kérdésekkel együtt
mellékelnie kell az ajánlatához.
Az ajánlatkérõ javasolja, hogy az ajánlattevõk saját felelõsségükre szerezzenek be minden olyan információt, amely ajánlatuk elkészítéséhez, illetve a szerzõdés megkötéséhez szükséges lehet. Ennek költségei az ajánlattevõt terhelik. Az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a tervdokumentáció
észrevételezésével és a helyszín megtekintését követõen tette
meg.
Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. Közös ajánlattevõk esetén elegendõ, ha az egyik fél
vásárolja meg a dokumentációt.
– Közös ajánlattevõk esetén csatolni kell a pályázatra vonatkozó együttmûködési megállapodást és nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítésért egyetemleges felelõsséget vállalnak.
– Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat [Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont].
– Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ nyilatkozatát a
Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell még az ajánlati levelet, az
ajánlati felhívás cégszerûen aláírt példányát.
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Tételes költségvetést a beárazatlan költségvetési kiírás és a
mûszaki tartalom módosítása alapján nettó ár + áfa feltüntetésével, melyben tartalékösszeg nem szerepelhet.
Az érvényes szabályok és mûszaki elõírások feltüntetésével
a mintavételi és minõsítési tervet.
A minták vizsgálatát végzõ ÁKMI-akkreditációval rendelkezõ laboratórium megnevezését, címét, telefonszámát.
Az ajánlatot, valamint a nyilatkozatokat olyan személynek
kell aláírnia, aki jogosult az ajánlattevõ, ill. nyilatkozatot tevõ
nevében kötelezettséget vállalni, ill. nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentum eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni (aláírási
címpéldány, meghatalmazás).
Az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani azok egyértelmû jelölésével. Amennyiben az egyes
példányok között eltérés van, az eredetinek jelölt példány az
irányadó. Az ajánlatokat közös borítékba kell csomagolni és
rajta feltüntetni: „Hajdúhadház, Erdõalja utca, István király útépítés, egyszerû közbeszerzési eljárás vállalkozói ajánlata.”
Pontszámok meghatározásának módszere: az adható pontszám 1–10 közötti. A pontszámok számításának módszere ár és
jótállási idõ esetében: a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot
kap, a legkedvezõtlenebb egyet, egyéb vállalások a legkedvezõbbhöz viszonyított pontszámot kapnak, melyek kiszámítása
részszempontonként a legkedvezõbb ajánlati elembõl és a vizsgált ajánlatban vállalt elembõl képzett aránypár alapján történik.
Átfutási (teljesítési) idõ: a legkedvezõbb kapja a legtöbb
pontot, az utána következõk csökkenõ sorrendben eggyeleggyel kevesebbet. A június 10-i befejezéshez képest elõteljesítés lehetséges.
Ajánlattevõnek csatolni kell a szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertes ajánlata esetén teljes körû felelõsségbiztosítást köt [Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján]
– Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevõ visszalép, az
ajánlatkérõ – amennyiben az eredményhirdetéskor megjelölésre kerül – a következõ legkedvezõbb ajánlattevõvel
köt szerzõdést.
– Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos
valamennyi költség az ajánlattevõket terheli.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/27 (év/hó/nap)

Hévízgyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház Kht.
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0870/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Hévízgyógyfürdõ
és Szent András Reumakórház Kht.
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Címzett: Kozma Attila
Cím: Schulhof V. sétány 1.
Postai irányítószám: 8380
Város/Község: Hévíz
Ország: Magyarország
Telefon: 83/501-700
Telefax: 83/540-144
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Vállalkozási szerzõdés
Szolgáltatási kategória: 27
Szolgáltatási koncesszió:
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés: –
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház textíliáinak
mosása és szállítása 1 éves idõtartamra.
II.1.6) A teljesítés helye
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház, 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
93.10.00.00-9
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
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II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
A textil várható mennyisége 170 000 kg/év (±20%) az ajánlati dokumentációban részletezett megoszlás szerint.
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés 2005/04/01 és/vagy befejezés 2006/03/31
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmes teljesítés esetén kötbér az ajánlati dokumentáció
szerint.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ a szolgáltatás ellenértékét a tárgyhónapot követõen utólag, a számla kézhezvételétõl számított 30 napon belül
átutalással egyenlíti ki, a tárgyhónapban ténylegesen elvégzett
és leigazolt teljesítés alapján.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró
tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy az általa a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
– akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 61. § 1 bekezdés a)–e) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak minõsül, amennyiben:
– a III.2.1.2) pont szerinti nyilatkozat tartalma szerint az
ajánlattevõ nem tesz határidõre eleget fizetési kötelezettségének és számláján az elmúlt 1 évben sorban állás fordult elõ,
– nem rendelkezik 2003., 2004. évben legalább évenként
1 db mosodai és vegytisztító szolgáltatási tevékenységi
körben teljesített 170 000 kg/éves megbízással.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
Az ajánlattevõnek és az általa a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell a Kbt.
60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban és a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)–e) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevõ valamennyi – folyószámlát vezetõ – pénzügyi intézményétõl
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származó, az ajánlattételi felhívás megjelenését megelõzõ
60 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozatával vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatával. A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– mióta vezeti az ajánlattevõ bankszámláját,
– tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl,
– számláján az elmúlt 1 évben sorban állás elõfordult-e, ha
igen, hányszor, és milyen idõtartammal.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Ajánlattevõ 2003., 2004. évben teljesített legjelentõsebb
mértékû mosodai és vegytisztítási szolgáltatásainak ismertetése, mely tartalmazza:
– az ellenszolgáltatás nettó összegét,
– a teljesítés idejét (dátum szerint, tól–ig megjelöléssel),
– a szerzõdést kötõ másik fél megnevezését,
– a szerzõdés teljesítésének helyét.
A referenciát a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
20
– ezen belül alszempontok
1.1 fertõtlenítõ mosás ára Ft/kg egységáron
15
1.2 vegytisztítás ára Ft/kg egységáron
5
2. a szolgáltatás bemutatása
5
– ezen belül alszempontok
2.1 a textíliák osztályozása szerinti részletes átadás-átvétel bemutatása az esetleges eltérések rendezésének módja
2
2.2 ajánlatkérõt érintõ élõmunka csökkentése érdekében tett intézkedések bemutatása
3
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/10
(év/hó/nap)
Ár (adott esetben): 40 000 Ft + 25% áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét
az ajánlatkérõ nevében eljáró VeszprémBer Rt. 10104820-
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16256160-00000009 számú számlájára kell átutalni vagy a
VeszprémBer Rt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A II. emelet)
házipénztárába befizetni. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történõ megküldése a VeszprémBer Rt. részére. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevõ neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, telefaxszáma.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen történõ átvétel munkanapokon 8.00–12.00 óráig, az
ajánlattételi határidõ lejártának napján 8.00–10.00 óráig vagy
postán történõ megküldéssel. A dokumentáció átvétele vagy
megküldése csak az ellenérték házipénztárba történõ befizetését vagy a megjelölt számlára történõ beérkezését követõen történhet.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/03/10 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén)
30 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/10 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
Hely: 8200 Veszprém, Radnóti u. 2/A, VeszprémBer Rt.,
II. emelet 301. tárgyaló.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
A közbeszerzés ismétlõdõ jellegû. További hirdetmény közzétételének várható idõpontja 2006. február.
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét kizárja.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/24 10.00
óra, helye: 8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1., Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház, fõigazgatói iroda.
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3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Ajánlatkérõ az ajánlat nyertesével vagy visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõnek minõsített szervezettel köt szerzõdést.
5) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlatadás
feltétele.
6) Ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, hogy a tisztítási folyamatokat a szennyes átvételétõl a tiszta átadásáig, az elõírt hatósági követelményeknek és idevonatkozó szabványoknak megfelelõen végzi.
7) Ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 70. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
követelményeit elfogadja.
8) Ajánlattevõnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
9) Ajánlattevõnek ajánlata részeként csatolnia kell:
– a mosási technológia részletes leírását,
– a szolgáltatás ellátása során felhasznált mosószerek forgalomba hozatali engedélyeit, szakmai leírásait és minõségi
tanúsítványait,
– az utolsó mikrobiológiai vizsgálat eredményét a textíliák
fertõzöttségére és szennyezettségére vonatkozóan.
10) Az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felsõ határa
10 valamennyi alszempont esetén. Az 1. részszempont (ajánlati
ár) tekintetében mindkét alszempont esetén: a legkedvezõbb
ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma
arányosítással kerül megállapításra. A 2. részszempont (a szolgáltatás bemutatása) tekintetében mindkét alszempont esetén:
háromtagú bizottság értékeli az ajánlatot, és azt 0–10 pont között értékeli a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skálának megfelelõen. Az ajánlati elem pontszáma a bírálóbizottság egyes tagjai által az adott ajánlati elemekre adott pontszámának számtani átlaga.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Veszprémi Beruházási,
Vállalkozási és Befektetési Rt. (VeszprémBer Rt.)
Címzett: Fehérváry Katalin
Cím: Radnóti tér 2/A I. em. 208. iroda
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: 88/423-888
Telefax: 88/423-087
E-mail: fehervary.katalin@veszprember.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Szervezet: Veszprémi Beruházási,
Vállalkozási és Befektetési Rt. (VeszprémBer Rt.)
Címzett: titkárság
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Cím: Radnóti tér 2/A II. em. 313. iroda
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: 88/423-888
Telefax: 88/423-087
E-mail: titkarsag@veszprember.hu
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Szervezet: Veszprémi Beruházási,
Vállalkozási és Befektetési Rt. (VeszprémBer Rt.)
Címzett: titkárság
Cím: Radnóti tér 2/A II. em. 313. iroda
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: 88/423-888
Telefax: 88/423-087
E-mail: titkarsag@veszprember.hu
Internetcím (URL): –

Kõszeg Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0770/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Kõszeg Város Önkormányzata
Címzett: –
Cím: Jurisics tér 8.
Postai irányítószám: 9730
Város/Község: Kõszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 94/562-511
Telefax: 94/562-535
E-mail: ksgtitk@enternet.hu
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE: –
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
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II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: X
Kategóriaszám: 15
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Kõszeg Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete mint
lapgazda, az általa alapított, illetõleg újraindított Kõszeg és Vidéke újság elõállítása, a felelõs kiadói feladatok ellátása.
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Átalányáras megbízási szerzõdés kötése a Kõszeg Város Önkormányzatának képviselõ-testülete mint lapgazda, az általa
alapított, illetõleg újraindított Kõszeg és Vidéke újság elõállítására, a felelõs kiadói feladatok ellátására.
II.1.6) A teljesítés helye
Kõszeg.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
78.30.00.00-0
További tárgyak:
74.83.15.30-7
78.18.00.00-2
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
– Az újság havonta történõ megjelentetése minimálisan
3800 példányban, 16 oldal lapterjedelemben.
– Az ajánlattevõ tartsa tiszteletben az 1881-ben alapított és
1988-ban újraindított lap hagyományainak megtartását.
– Tartsa be a képviselõ-testület 18/2003. (II. 25.) számú határozatát.
– A lapban közölt reklám mennyisége ne haladja meg a lapfelület 15%-át.
– A kialakítandó rovatrend betartásával biztosítsa, hogy bizonyos témák mindig ugyanott jelenjenek meg.
– A kialakítandó rovatok a következõk legyenek: a hónap
aktuális témája, hírek, tudósítások, sportrovat, aktuális interjú, a hónap eseményei, tudósítások az önkormányzati
ülésekrõl és határozatokról, önkormányzati közlemények,
a kistérségrõl és a közeli burgenlandi térségrõl szóló hírek, helytörténeti írások, rejtvényoldal, programajánló,
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olvasói fórum, felhívások, szerkesztõségi fogadóórák,
nemzetiségi oldal, hirdetések.
– A közölt témák ösztönözzék a lakosság erõsebb közéleti
tevékenységbe való bekapcsolódását, végezzen közvélemény-kutatást az olvasói elégedettségrõl.
– Javítsa az önkormányzat és lakosság közötti kommunikációt, segítse a visszacsatolást, a testület munkáját.
– A lap ingyenességének megtartása.
– Legalább a jelenlegi terjesztési mód biztosítása.
– A felelõs szerkesztõt az önkormányzat nevezi ki a felelõs
kiadó egyetértésével.
– A jelenlegi szerkesztõi és kiadói helyiség helyszínéül
szolgáló helyiség (ahol a korszerû újságírás követelményének megfelelõen felszerelt iroda áll rendelkezésre a
szerkesztõségi tagok számára) bérleti díjának fizetése külön a könyvtárral kötendõ megállapodás tárgyát képezi.
– A formátumra vonatkozó elõírások: az újság korábbi A/4
formátumának megtartása, színes borító és egy belív, tûzött példányok.
– A pályázatban részletesen be kell mutatni az ellátandó feladatokra vonatkozó elképzeléseket, az ajánlattevõ által vállalandó feladatok a szerkesztõség és kiadóhivatal üzemeltetési és fenntartási költségeinek vállalása (posta, telefon,
telefax, internetköltségek, az újságírók, szerkesztõk, tördelõszerkesztõ, korrektor, fotós díjazása, javadalmazása), illetve ezek járulékainak befizetése és egyéb, a lap elõállításával felmerülõ kiadások fedezése. Nyilatkoznia kell, hogy
a megkötendõ szerzõdés idõtartama alatt milyen kis és
nagy értékû tárgyieszköz- és egyéb fejlesztéseket tervez.
A hirdetési bevételek az ajánlattevõ bevételi alapját képezik.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés 01/04/2005 és/vagy
befejezés 31/03/2006 (nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Nemteljesítés vagy nem szerzõdés szerinti teljesítés esetére
kötbér (napi 60 000 Ft) került megállapításra.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A munkák finanszírozása saját forrásból történik. Az igazolt
számlát az ajánlatkérõ a számla beadásától számított 30 napon
belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérõ elõleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem elõírás.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan meg-
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követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Kizáró okok:
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Pénzügyi alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevõ,
– ha veszteségesen gazdálkodott 2002–2003. évben.
Szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevõ,
– ha nem rendelkezik legalább 2000 példány/hó újság felelõs kiadói referenciával.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
A Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek az elõzõ két év (2002. és 2003.) – számviteli jogszabályokban elõírt – beszámolója alapján kiállított nyilatkozata arról, hogy a gazdálkodásának eredménye az elmúlt
két év egyikében sem volt veszteséges.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Az elõzõ két évben befejezett/folytatott, jelentõsebb munkáinak ismertetése a közbeszerzés tárgyára tekintettel
(megbízó neve, megbízás tárgya, helye, a teljesítés ideje,
az ellenszolgáltatás összege, az adott település nagysága,
fõvállalkozó vagy alvállalkozó volt-e?).
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): –
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
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B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján
részszempontok
súlyszámok
1. ellenszolgáltatás mértéke
7
2. az újság esztétikai tulajdonságainak javítása, az elõírtat meghaladó színes oldal biztosítása
2
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben): –
A dokumentáció beszerzésének határideje:
/
/
(év/hó/nap)
Ár (adott esetben): –
Pénznem: –
A fizetés feltételei és módja: –
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: –
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/28 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
60 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/28 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
Hely: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatal 137. sz. tárgyalóterme.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: –
IGEN: X
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
NEM: X
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: kizárva.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetést követõ 8. nap, amennyiben az nem munkanap, az azt követõ
elsõ munkanap 10.00 óra.
3) Eredmény kihirdetése az ajánlattételi határidõ lejárta
napját követõ 8. nap, amennyiben az nem munkanap, az azt követõ elsõ munkanap 10.00 óra.

14. szám

Helye: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatal 137. sz. tárgyalóterme.
4) Az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerint.
5) Az ajánlat benyújtásának módja: cégszerûen aláírva, egy
eredeti és egy másolati példányban, cégjelzés nélküli borítékban, melyen kérjük feltüntetni címzettként dr. Tóth László
jegyzõ nevét, továbbá a „Kõszeg és Vidéke felelõs kiadója” jeligét.
6) Az adható pontok alsó határa 1, felsõ határa 10 pont, a
részszempontonként legkedvezõbb ajánlat az adható maximális
10 pontot kapja, a legkedvezõtlenebb 1 pontot, az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezõbb ajánlathoz viszonyítva
arányosítással kerül kiszámításra.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0582/2005)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata
Címzett: Szijj Ferencné polgármester
Cím: Kossuth L. u. 2.
Postai irányítószám: 2942
Város/Község: Nagyigmánd
Ország: Magyarország
Telefon: 34/556-490
Telefax: 34/556-499
E-mail: polgarmester@nagyigmand.hu
Internetcím (URL): www.nagyigmand.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
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II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
Építési koncesszió: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Nagyigmánd hatlakásos bérlakás építésének befejezése
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Meghatározása: kivitelezésre irányuló vállalkozási szerzõdés
Tárgya: Nagyigmánd hatlakásosbérlakás-építés kulcsrakész
befejezése: a dokumentációban meghatározott részletezettséggel.
II.1.6) A teljesítés helye
Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 1., hrsz.: 11
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.21.10.00-9
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Az épület beépített alapterülete 188,7 m2, hasznos alapterület összesen
383,9 m2, három 80 m2, három 60 m2 alapterületû lakással.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés
/
/
és/vagy
befejezés 2005/05/31 (év/hó/nap)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Nem elsõ osztályú minõség teljesítésére vonatkozó árengedmény, valamint késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbérfizetési kötelezettség, jótállási kötelezettség legalább a mellékelt
szerzõdéstervezet szerint.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Fizetés a teljesítés után, a számla kézhezvételétõl számított
30 napon belül, átutalással történik. Az átutalástól eltérõ fizetési módot az ajánlatkérõ nem tud elfogadni. Ajánlatkérõ elõleget
nem fizet. Szakaszszámlák fizetésére lehetõség van. A szerzõdésben rögzíteni kell a szakaszokhoz tartozó részletes mûszaki
tartalmat. A részletes, tételes költségvetés alapján pontosan
meg kell határozni az egyes szakaszokhoz rendelt értéket. Valamennyi számlához mellékelni kell a szerzõdés mellékletét képezõ teljesítésigazolást.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
– akinek a pénzintézeti nyilatkozata alapján folyószámláján
az elmúlt évben 90 napot meghaladó lejárt határidejû sorban állás volt,
– aki nem rendelkezik legalább 3, 2002., 2003., 2004. évben
befejezett vállalkozása keretein belül megvalósult, legalább bruttó 50 millió forint értékû lakásépítési referenciával,
– akinek gazdálkodása 2003. évben veszteséges volt,
– akinek alkalmazásában nem áll országos névjegyzékben
szereplõ felelõs mûszaki vezetõ,
– az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
– A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kbt.
60. § (1) bekezdés a)–f) pontokban felsorolt kizáró okok
nem állnak fenn.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Valamennyi számlavezetõ pénzintézettõl származó 15 napnál nem régebbi nyilatkozat az ajánlattevõ fizetõképességének
2004. évre vonatkozó megállapítására az alábbi tartalommal:
– mely idõponttól kezdve vezeti a gazdálkodószervezet
számláját,
– a gazdálkodószervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– a számlán sorban állás volt-e, ha igen, legutóbb mikor,
– a 2003. évrõl szóló mérlegbeszámoló másolata.
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III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti referenciákat igazoló nyilatkozatok az ott meghatározott tartalommal, referenciánként
legalább 4-4 fotódokumentum. A felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékbe vételérõl szóló, közigazgatási hivatal által kiállított
határozat másolata.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (nettó forintban)
7
2. 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti
jótállási idõn felüli jótállási idõ vállalása
(hónapban)
2
3. elõteljesítési határidõ (nap)
2
4. késedelmi kötbér (nettó forint/nap)
1
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
61/2005.
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/02/14
(év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óráig. Az ajánlatkérõ kiköti, hogy a dokumentációt igényelni és megvásárolni hétfõtõl csütörtökig
8.00–11.00 óráig lehet.
Ár (adott esetben): 40 000 Ft + áfa = 50 000 Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a díj Nagyigmánd Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Pannon Takaréknál vezetett 6320005411023658 számú számlájára utalható vagy a dokumentáció átvételekor készpénzben fizetendõ. A dokumentáció a befizetést
igazoló bizonylat bemutatása ellenében vehetõ át. A befizetést
igazoló pénztárbizonylat bemutatása a mûszaki dokumentáció
átvételéhez szükséges.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ személyesen vagy meghatalmazott útján,
illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.
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IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/28 (év/hó/nap)
Idõpont: 16.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/
/
-ig (év/hó/nap) 2 hónap és/vagy
nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek vehetnek
részt: az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban
részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselõi, illetõleg személyek.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/28 (év/hó/nap)
Idõpont: 16.00 óra
Hely: Nagyigmánd Nagyközség Polgármesteri Hivatal díszterme.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § szerinti körben lehetõséget biztosít a hiánypótlásra.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/11 9.00
óra
3) A pontszámok közötti pontkiosztás módszere: értékarányosítás
– Ajánlati ár (áfa nélkül): a legalacsonyabb ajánlati ár kapja
a maximális pontszámot, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezõbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számoljuk ki a pontszámokat.
– A kötelezõ garanciaidõn felüli garanciavállalási idõpont
(hónap): a leghosszabb garanciavállalási idõt ajánló ajánlattevõ kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezõbb tartalmi elemhez
viszonyítva egyenes arányossággal számoljuk ki a pontszámokat.
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– Elõteljesítési határidõ (az elvárt teljesítési határidõ elõtt
számított napok száma): a legrövidebb teljesítési határidõt
ajánló ajánlattevõ kapja a maximális pontszámot, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezõbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számoljuk ki a
pontszámokat.
– Késedelmi kötbér napi mértéke (E Ft/nap áfa nélkül): a
késedelmi kötbér napi mértékére a legmagasabb értékû
ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezõbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányossággal számoljuk ki a pontszámokat. Minden részpontszámra minimum 1, maximum
10 pont adható, így maximálisan 120 pont szerezhetõ. Az
elbírálás a következõképpen történik:
1. az egyes részszempontoknál a fentiekben meghatározott módszereknek megfelelõen, a ponthatárok között
kiszámítjuk a részszempontok pontszámát,
2. a kapott pontszámot megszorozza a vonatkozó súlyszámmal,
3. ezt elvégezzük minden egyes részszempontnál,
4. a súlyszámmal szorzott pontszámokat összeadjuk.
Az az ajánlattevõ lesz a közbeszerzési eljárás nyertese, akinek ajánlata az összesítés után a legmagasabb pontszámot éri el.
Ha két ajánlattevõ ajánlatára adott összpontszám azonos, akkor
az az eljárás nyertese, aki alacsonyabb ajánlati árat szabott. Ha
a kért ellenszolgáltatás megegyezik az ajánlatokban, akkor az
lesz a nyertes, aki a nem egyenlõ súlyszámú részszempontok
közül a legmagasabb súlyszámúnál nagyobb pontszámot ért el.
Kerekítési szabályok: a pontszámokat három tizedesjegyig határozzuk meg, és a hagyományos kerekítési szabályokat alkalmazzuk.
4) Az ajánlatot cégszerûen aláírva 2 példányban (1 eredeti
és 1 másolat, az ajánlaton az eredeti és másolat feltüntetésével)
zárt borítékban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a
cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) által
cégszerûen aláírva. A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat Nagyigmánd hatlakásos bérlakás befejezésére”.
5) A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján tartalmaznia kell
az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát, valamint
nyilatkozatát, hogy valamennyi számlavezetõ pénzintézetének
nyilatkozatát csatolta.
7) Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
8) Az ajánlatkérõ kiköti, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõ személyét is
meghatároztak, akkor azzal köt szerzõdést.
9) 2005. február 14-én 10.00 órakor az ajánlatkérõ helyszíni
bejárással egybekötött konzultációt tart, melynek helyszíne
Nagyigmánd, Ifjúmunkás u. 1.
10) Az ajánlatok elbírálásának eredményét az ajánlatkérõ
2005. március 3-án 10.00 órától hirdeti ki, az eredményhirdetés
helye Nagyigmánd Nagyközség Polgármesteri Hivatal díszterme.
11) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve,
ha az eljárás tárgyalás nélküli): –
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Nagyigmánd Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Címzett: dr. Füles Zoltán
Cím: Kossuth L. u. 2.
Postai irányítószám: 2942
Város/Község: Nagyigmánd
Ország: Magyarország
Telefon: 34/556-490
Telefax: 34/556-499
E-mail: jegyzo@nagyigmánd.hu
Internetcím (URL): www.nagyigmand.hu

Nyíribrony Község Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0678/2005)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Nyíribrony Község Önkormányzata
Címzett: Nyíribrony község polgármestere
Cím: Fõ u. 84. sz.
Postai irányítószám: 4535
Város/Község: Nyíribrony
Ország: Magyarország
Telefon: 42/550-000
Telefax: 42/550-001
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
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II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
Nyíribrony óvoda II. ütem.
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzõdés.
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Vállalkozási szerzõdés.
Nyíribrony, Fõ úton (hrsz.: 425/3 és 425/8) megvalósítandó
50 fh.-es óvoda, földszintes, magas tetõs kialakítású. Nettó
alapterülete: 422,25 m2.
II.1.6) A teljesítés helye
Nyíribrony, Fõ út hrsz.: 425/3 és 425/8
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
422,5 m2 alapterület. Ajánlatkérõ alternatív ajánlattételre ad
lehetõséget a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés
/
/
és/vagy
befejezés 2005/12/15 (év/hó/nap)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
A teljesítési határidõre vonatkozó kötbér az ajánlati dokumentáció szerint. Az egyéves szavatosságig visszatartott
összeg.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Elõleg nyújtására nincs lehetõség. Ajánlatkérõ a mûszaki ellenõre által jóváhagyott számlát a központjába történõ beérkezést követõ 30 napon belül, illetve ajánlattevõ által megajánlott
határidõn belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérõ havi számlázási lehetõséget határoz meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Kizáró okok: ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pont szerinti alvállalkozójának a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
Ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozójának alkalmasságát kizáró tényezõi:
– ha a pénzintézeti nyilatkozat szerint az elmúlt két évben
(2003., 2004.) kettõnél több alkalommal volt 15 napot
meghaladó sorban állás a számláján,
– 2001., 2002., 2003. évek bármelyikében veszteségesen
gazdálkodott,
– ha nem rendelkezik a 2002., 2003., 2004. években legalább egy, legalább 70 millió forint (áfával együtt), vagy
nagyobb értékû magasépítési referenciával,
– ha nem rendelkezik szakirányú (magasépítés) végzettségû
felelõs mûszaki vezetõvel.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
– A Kbt. 299. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozójának nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 60. §
(1) bekezdésében foglalt körülmények egyike sem áll
fenn esetükben.
– A Kbt. 299. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt körülmények
egyike sem áll fenn esetükben.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása: a Kbt. 66. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevõ-
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nek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbiak szerint
kell igazolni:
– valamennyi számlavezetõ bankjától származó, az ajánlattételi határidõ lejártától számított 60 napnál nem régebbi
nyilatkozata az alábbi kötelezõ tartalommal:
– mióta vezeti ajánlattevõ bankszámláját,
– az ajánlattevõ bankszámláján a pénzforgalom rendszeres-e,
– fizetési kötelezettségeinek ajánlattevõ idejében eleget
tesz-e,
– volt-e 15 napot meghaladó sorban álló tétel az ajánlattevõ számláján az elmúlt két évben és hányszor.
– A 2001., 2002., 2003. évi számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló benyújtásával.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Mûszaki alkalmasság igazolására a Kbt. 67. § (2) bekezdés
a) és c) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlattevõnek és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki, szakmai alkalmasságát
az alábbiak szerint kell igazolni:
– az elõzõ három évben (2002., 2003., 2004.) az ajánlattételi határidõig befejezett, legalább 70 millió Ft (áfával
együtt) nagyságrendû magasépítési beruházásainak ismertetése, megjelölve annak megrendelõjét (név, cím, telefonszám), mennyiségét, szerzõdés szerinti összegét, befejezési határidejét, a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint.
– A felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékbe igazoló határozat
másolata.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
– ajánlati ár
15
– a számla kiegyenlítésének ajánlatkérõ számára kedvezõbb (30 napot meghaladó) fizetési feltétele (nap)
1
– az 1 éves szavatosságig visszatartott összeg
mértéke a szerzõdéstervezetben meghatározott 3%-on felül (+%)
1
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
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IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/03
(év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra.
Ár (adott esetben): 50 000 + 25% áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció átvehetõ
50 000 Ft + 25% áfa Nyírber Kft. pénztárába történõ befizetését
követõen.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció munkanapokon 8.00–12.00 óra, elõzetes telefonon
történõ bejelentkezés alapján [A. melléklet 1.2) pontjában meghatározott telefonszámon] vehetõ át az ajánlati felhívás
[A. melléklet 1.3) pontjában rögzített helyen] 2005/03/03-án
10.00 óráig.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/03/03 (év/hó/nap) vagy:
nap
(a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 10.00 óra.
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
2005/05/02-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy
nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/03 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra.
Hely: A. melléklet 1.4) pontjában meghatározott helyen.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ hiánypótlásra lehetõséget biztosít.
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2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: eredményhirdetés idõpontja: 2005/03/18, 9.00 óra, szerzõdéskötés idõpontja
2005/03/29, 9.00 óra.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell
benyújtani a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) által cégszerûen aláírva, zárt borítékban. A borítékon
kérjük feltüntetni „Közbeszerzési eljárás, Nyíribrony óvoda, a
boríték 2005/03/03 10.00 óráig nem bontható fel.” A csomagoláson más nem szerepelhet.
5) Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
6) Az ajánlattétellel felmerülõ valamennyi költség ajánlattevõt terheli.
7) Ha ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza, az eljárás
nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerzõdést.
8) Az összességében legelõnyösebb ajánlatot adó ajánlattevõ pontszámának kiszámítási módja:
– az adható részszempontok alsó határa 0, felsõ határa 10
– a legkedvezõbb ajánlat 10 pontot kap, az azt követõ ajánlatok pontszámának kiszámítási módja: a legkedvezõbb
ajánlat és az adott ajánlat aránypárjának értéke ´ 10
– azonos ajánlatok azonos pontszámot kapnak.
9) Ajánlattevõnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésre, a 72. §-ára vonatkozóan. Az ajánlatokat a Kbt. 79. §
(1) bekezdésében rögzítettek szerint kell benyújtani.
10) Ajánlattevõnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára.
11) Ajánlatkérõ az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához
köti – a Kbt. 59. §-ában foglaltak figyelembevételével –, melynek összegszerû mértéke 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint.
Az ajánlati biztosíték ajánlatkérõ számlájára történõ átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerzõdés
alapján kiállított készfizetõ kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthetõ. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot a
Nyíribrony Község Önkormányzatának OTP Bank Rt.-nél vezetett 11744003-15404572 költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történõ igazolását az
ajánlathoz csatolni kell.
Bankgarancia vagy a biztosítási szerzõdés alapján kiállított
készfizetõ kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a
kedvezményezett ajánlatkérõ kell hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követõ 10. napig érvényesnek kell lennie, az
ajánlathoz mellékelni kell.
12) Ajánlatkérõ lehetõséget biztosít ajánlattevõk számára a
helyszín megtekintésére 2005/02/16-án 10.00 órakor, találkozás a helyszínen, Nyíribrony, Fõ út hrsz.: 425/3 és 425/8 (az
épülõ óvodai konyha melletti terület).
13) Az ajánlattevõnek csatolnia kell szándéknyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy – amennyiben az eljárás nyertese lesz –
teljes körû felelõsségbiztosítást köt a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan [Kbt. 306. § (2) bekezdés alapján].
14) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában
a Kbt. elõírásai az érvényesek.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Nyírber Kft.
Címzett: –
Cím: Hunyadi út 78/A
Postai irányítószám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: Magyarország
Telefon: 42/433-722
Telefax: 42/433-719
E-mail: nyirber@axelero.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Szervezet: Nyírber Kft.
Címzett: –
Cím: Hunyadi út 78/A
Postai irányítószám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: Magyarország
Telefon: 42/433-722
Telefax: 42/433-719
E-mail: nyirber@axelero.hu
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Szervezet: Nyírber Kft.
Címzett: –
Cím: Hunyadi út 78/A
Postai irányítószám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: Magyarország
Telefon: 42/433-722
Telefax: 42/433-719
E-mail: nyirber@axelero.hu
Internetcím (URL): –

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0708/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
Címzett: –
Cím: Visegrádi u. 49.
Postai irányítószám: 1132
Város/Község: Budapest
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Ország: Magyarország
Telefon: 412-9714
Telefax: 412-9641
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: X
Egyéb: –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerzõdés.
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
3,5''-os, 1,44 MB kapacitású, 100%-osan hibamentes, Brand
minõségû, floppy disc.
II.1.6) A teljesítés helye
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (1132 Budapest,
Visegrádi u. 49.) és a 19 megyeszékhelyen található igazgatóság, a szerzõdésben részletezettek szerint.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
30.21.73.20-2
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
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II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
500 000 darab
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A teljesítés határideje: 2005/03/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérõ rendelkezik a szerzõdés teljesítését biztosító
anyagi fedezettel.
Ajánlatkérõ a szerzõdés szerint kiállított számla ellenértékét
a teljesítésigazolás birtokában, a számla kézhezvételét követõ
15 banki napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérõ elõleget nem ad.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, akinek esetében a Kbt.
60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban, a 61. § (1) bekezdés a)–d)
pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki esetében a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevõ
nyilatkozata alapján:
Az ajánlattevõ alkalmasságát kizáró tényezõ:
– a 2004. évi teljes forgalma nem éri el a 30 millió forintot;
– a 2004. évi jelen közbeszerzés tárgya szerinti forgalma
nem éri el a 10 millió forintot.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
– Az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjainak, a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–d) pontjainak hatálya alá.
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III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Ajánlattevõnek csatolnia kell a 2004. évi teljes forgalmáról, valamint a jelen közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról szóló nyilatkozatát a Kbt. 66. § (1) bekezdés
c) pontja alapján.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozónak csatolnia kell:
– a 2004. évben végzett legjelentõsebb, jelen beszerzés tárgyával megegyezõ értékesítéseinek ismertetését, megadva az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezését.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: –
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/15 (év/hó/nap), 9.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
Az ajánlattételi határidõtõl számított 40 nap.
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatkérõ és az ajánlattevõk képviselõi, valamint az általuk meghívott személyek.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/15 (év/hó/nap)
Idõpont: 9.00 óra
Hely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ hiánypótlásra lehetõséget biztosít.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/02/25
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Ajánlattevõnek ajánlatát 1 eredeti és 2 másolati példányban (feltüntetve az „eredeti” és „másolat” megjelölést) zárt,
cégjelzés nélküli csomagolásban, „floppy” jelige feltüntetésével kell benyújtania.
5) Részletes szerzõdési feltételek:
– Az ár tartalmazza a szállítás költségét.
– A szállító vállalja, hogy a szerzõdés aláírását követõen a
szerzõdésben vállalt határidõig teljes mennyiséget leszállítja.
– Szállítási késedelem esetén a szállító köteles napi 0,1%-át
az ajánlati árnak késedelmi kötbérként fizetni.
– A szállító vállalja minden hibás darabnak az észrevételt
követõ jelentéstõl számított 1 munkanapon belüli, díjmentes cseréjét.
6) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elõírásai szerint kell eljárni.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0798/2005)
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Címzett: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Cím: Kossuth tér 5.
Postai irányítószám: 3980
Város/Község: Sátoraljaújhely
Ország: Magyarország
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Telefon: 47/525-108
Telefax: 47/525-115
E-mail: ujjhelpmh@axelero.hu
Internetcím (URL): www.satoraljaujhely.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Vállalkozási szerzõdés a Sátoraljaújhely–Sárospatak közötti
kerékpárút III. ütem (37. sz. fõút 71,7–73,1 km-sz. között jobb
oldalon) kivitelezési munkáira.
II.1.6) A teljesítés helye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU 051
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.31.62-2
További tárgyak:
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
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Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Sátoraljaújhely–Sárospatak közötti kerékpárút III. ütemének
hossza 1378 fm, burkolat szélessége 2,0 fm. Az építendõ kerékpárút fõbb mûszaki adatait és paramétereit a MÛÉPTERV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. átlal készített HJ-92-5/2001.
számú mûszaki tervdokumentáció és a BO/UV/NS/A/2322/
1/2003. számú jogerõs építési engedély tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
/
/
és/vagy
vagy: kezdés
befejezés 2005/07/15 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
– Nemteljesítés vagy nem szerzõdés szerinti teljesítés esetére napi 300 000 Ft késedelmi kötbér vállalása az ajánlati
ár nettó összegére vetítve annak maximum 30%-áig.
– A teljesítést követõen 60 hónap jótállási idõszakot vállal a
nyertes ajánlattevõ.
– A jótállási idõszakra ajánlatkérõ a nyertes ajánlattevõtõl
jótállási biztosítékot kér a szerzõdéses ár 2%-a erejéig.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A beszerzés ellenértékét az ajánlatkérõ az igazolt teljesítést
követõen kiállított számla ellenében 30 napos átutalással teljesíti. Ajánlatkérõ elõleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Közös ajánlatot tevõ nyertes esetében az ajánlatkérõ nem köti ki gazdasági társaság alapítását.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az ajánlattevõre és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra
vonatkozóan kizáró okok:
– A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjai közül bármelyik
kizáró ok fennáll.
– A Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjai közül bármelyik
kizáró ok fennáll.
– A Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjai közül bármelyik
kizáró ok fennáll.
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Az ajánlattevõre, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó alkalmasságot kizáró tényezõk:
– A pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikében egy éven belüli sorban álló tétel szerepel.
– A számviteli törvény szerint 2002. és 2003. évi beszámoló
alapján mindkét évben a mérleg szerinti eredmény negatív volt.
– Nem rendelkezik a kerékpárút-útépítésben az 1/2002.
(I. 7.) FVM–GM–KöViM együttes rendelettel módosított
51/2000. (VII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet
szerinti végzettségû felelõs mûszaki vezetõvel, aki a beszerzés tárgyát képezõ munkák területén legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
– Az elmúlt három – 2002–2003–2004. – évben nem rendelkezik legalább kettõ darab befejezett bruttó 20 000 000 Ft
értékû jelen beszerzés tárgyához hasonló (kerékpárút-építés, útépítés, útfelújítás) referenciával.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
Az ajánlattevõre, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó igazolási módok:
– ajánlattevõ, illetve alvállalkozó saját nyilatkozata, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjai, a
61. § (1) bekezdés a)–c) pontjainak hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai szerint az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában
– valamennyi számlavezetõ pénzintézet 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevõ (alvállalkozó) pénzügyi
helyzetérõl
– mióta vezeti a bankszámláját,
– fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e,
– volt-e a számlájával szemben sorban állás 1 éven belül,
– számviteli törvény szerint 2002. és 2003. évi beszámoló.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 68. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vonatkozásában
– az elõzõ három év (2002–2003–2004.) legjelentõsebb, jelen beszerzés tárgyához hasonló építési beruházásainak
ismertetése. Az ismertetett építési beruházások kivitelezését a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kell igazolni.
– A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különös tekintettel
a felelõs mûszaki vezetõként igénybe venni kívánt szakember vonatkozásában becsatolandó 1/2002. (I. 7.) FVM–
GM–KöViM együttes rendelettel módosított 51/2000.
(VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet szerinti, a
felelõs mûszaki vezetõi jogosultságot igazoló határozat
másolati példánya, továbbá be kell mutatni a kivitelezési
vezetõi munkakörban eltöltött idõtartamot.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
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III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: –
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/02/24
10.00 óra.
Ár (adott esetben): bruttó 75 000 Ft
Pénznem: forint
A fizetés feltételei és módja: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett 11734138-1535010500000000 számú számlájára történõ átutalással.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen vagy meghatalmazott által munkanapokon 10.00–13.00
óra között – az ajánlattételi határidõ utolsó napján 9.00–10.00
óra között – vehetõ át a befizetést igazoló dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat bemutatását követõen a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5. B épület 67. szobájában.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
nap
2005/02/24 10.00 óra vagy:
(a hirdetmény feladásától számítva)
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/
/
-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 45 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerintiek lehetnek jelen.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/24 10.00 óra
Hely: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5/A I. emelet kistanácskozó.

14. szám

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét kizárja.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005. március 16.
10.00 óra.
Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: 2005. március 7.
10.00 óra.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli)
4) Az ajánlatokat 2 példányban magyar nyelven (1 eredeti, 1 másolati példány, az eredeti megjelö lésével) zárt, sérülésmentes borítékban, cégszerû aláírással ellátva és oldalanként szignálva (üres oldalt nem) az utolsó oldalt cégbélyegzõvel ellátva kell eljuttatni. Az ajánlatokat folyamatos oldalszámozással (üres oldalt nem) és oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni. A borítékra rá kell írni
„Ajánlat a Sátoraljaújhely–Sárospatak közötti kerékpárút
III. építési ütemére”.
5) A nyertes ajánlattevõnek a szerzõdés aláírásával egy idõben rendelkeznie kell a munka elvégzésére annak területére is
kiterjedõ érvényes teljes körû felelõsségbiztosítással.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
– 60 napnál nem régebbi cégkivonatát,
– a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát.
Érvénytelen az ajánlat, ha a közbeszerzés tárgyának megfelelõ tevékenység nem szerepel a cégkivonatban.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0847/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Címzett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Igazgatóságának vezetõje
Cím: Bujtos u. 2.
Postai irányítószám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: Magyarország
Telefon: 42/311-221
Telefax: 42/311-225
E-mail: –
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: 14
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzõdés a Szabolcs-Szatmár-Megyei Rendõr-fõkapitányság objektumának takarítására.
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
A dokumentáció a Kbt. 58. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
mûszaki leírásában részletesen leírt objektum takarítása, helyiségek alapterülete összesen 6996 m2.
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II.1.6) A teljesítés helye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság,
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.73.10.00-2
További tárgyak:
74.75.00.00-1
74.72.20.00-6
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
A takarítandó alapterület összesen: 6996 m2 alapterületen,
helyiségek.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
és/vagy napokban
Idõtartam hónap(ok)ban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés:
/
/
és/vagy
befejezés 2005/12/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
A dokumentációban meghatározott mértékû késedelmi és
meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése havonta
történik, a számla elfogadását követõ 30 napon belül a Magyar
Államkincstáron keresztül történõ átutalással (az 1992. évi
XXXVIII. törvényben szabályozott módon). Az ajánlatkérõ
elõleget nem ad.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan meg-
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követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
Kizáró okok:
Ajánlatkérõ ajánlattevõt kizárja az eljárásból:
– ha az ajánlattevõvel vagy valamelyik alvállalkozóval
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll,
– ha az ajánlattevõvel vagy valamelyik alvállalkozóval
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõk:
Alkalmatlan az ajánlattevõ:
– Ha az ajánlattevõ vagy valamelyik – a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó pénzügyi helyzete pénzintézeti nyilatkozat alapján nem ítélhetõ stabilnak az elmúlt 1 éves idõszakban, azaz valamelyik számláján 60 napot meghaladó
sorban álló tétel volt.
– Ha az ajánlattevõ vagy valamelyik – a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó mérleg szerinti eredménye mind a
2002., mind a 2003. évben negatív volt.
– Ha a nyilatkozatok alapján az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) elõzõ 2 évi (2003., 2004.), a közbeszerzés tárgyában (takarítás) teljesített, összesített nettó
forgalma (nettó árbevétele) nem éri el a 10 millió forintot.
A mûszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezõk:
Alkalmatlan az ajánlattevõ:
– ha az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együtt nem csatoltak az ajánlathoz a közbeszerzés
tárgyában 2003. és 2004. évben kötött legalább 3 szerzõdésre vonatkozóan referenciaigazolást (referencianyilatkozatot),
– az ajánlattevõ nem rendelkezik takarításra vonatkozóan
ISO 9001:2000 minõségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti, azzal egyenértékû tanúsítvánnyal.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevõnek a Kbt.
299. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlat részeként ajánlatkérõ kéri benyújtani az alábbiakat:
– a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont alapján – 60 napnál nem
régebbi keltezésû pénzintézeti nyilatkozat az ajánlattevõre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan
az alábbi tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevõ/alvállalkozó bankszámláját,
– az ajánlattevõ/alvállalkozó fizetési kötelezettségének
határidõre eleget tesz-e, amennyiben nem tesz eleget,
volt-e számláján 60 napot meghaladó sorban álló tétel a
pénzintézeti nyilatkozat dátumát megelõzõ 1 év során.
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Az ajánlathoz ajánlattevõnek – alvállalkozónak – nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézeteknél, mely számlaszámon bonyolítja pénzforgalmát, és valamennyi számlára vonatkozóan, fentiek szerinti tartalommal
csatolni kell az ajánlathoz a pénzforgalmi számlát kezelõ pénzintézeti nyilatkozatot.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) számviteli
törvénynek megfelelõ 2002. és 2003. évi mérlegének és
eredménykimutatásának hitelesített másolata.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nyilatkozata(i) a közbeszerzés tárgyában (takarítás) teljesített
elõzõ 2 évi (2003. és 2004.) nettó forgalomról (nettó árbevételrõl).
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlat részeként be kell nyújtani az alábbiakat:
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) elõzõ
2 évi (2003. és 2004.) a közbeszerzés tárgyában (takarítás) végzett legjelentõsebb teljesítéseinek (szerzõdéseinek) ismertetése az alábbi tartalommal:
– a teljesítés tárgya,
– az ellenszolgáltatás bruttó összege,
– a teljesítés ideje,
– a szerzõdést kötõ másik fél (megrendelõ) megnevezése,
a referenciát adó személy neve és elérhetõsége (cím, telefon), továbbá
– az ismertetésben szereplõ legalább 3 szerzõdésre vonatkozóan referenciaigazolás, referencianyilatkozat csatolása az alábbiak szerint:
– ha a referenciát adó szerzõdést kötõ fél a Kbt. 22. §
(1) bekezdésének a)–e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolást kell benyújtani, egyéb
szervezetek esetében az általuk adott igazolást vagy az
ajánlattevõ nyilatkozatát kell az ajánlathoz csatolni,
– a Kbt. 67. § (3) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlattevõ ISO 9001:2000 minõségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványának hitelesített másolata vagy a Kbt.
68. § (3) bekezdése szerint azzal egyenértékû tanúsítványának hitelesített másolata.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
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IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. havi bruttó vállalkozói (takarítási) díj
(Ft/hó)
9
2. eseti megrendelésû takarítási feladatok
bruttó óradíja (Ft/óra)
1
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
75-04-1592
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/02/24
(év/hó/nap)
A dokumentáció átvételének ideje: munkanapokon 8.00–13.00
óráig, az ajánlattételi határidõ lejártának napján: 8.00–10.00 óráig.
Ár (adott esetben): 50 000 Ft + áfa (25%)
Pénznem: forint.
A fizetés feltételei és módja: az ajánlattevõk a mûszaki leírást is tartalmazó dokumentáció ellenértékét a BM BK Rt.
HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett 10900011-0000000550080002 számú számlájára történõ átutalással egyenlíthetik
ki. Az átutalás közleményrovatába a BM BK Rt. kéri a
75-04-1592 hivatkozási számot feltüntetni. A dokumentáció
– A. melléklet 1.3) pont alatt megnevezett szervezettõl történõ
– megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére – a Kbt. 54. § (6) bekezdésében
foglalt eseteket kivéve – nincs lehetõség.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ az ellenérték befizetésérõl szóló igazolás ellenében az A. melléklet 1.3) pontjában meghatározott címen
(Belügyminisztérium Beszerzési és Kereskedelmi Rt., 1124
Budapest, Németvölgyi út 41. 5. épület I. szint 105. szoba).
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005/02/24 (év/hó/nap) (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
60 nap
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontásánál
csak az ajánlatkérõ és az ajánlattevõk, a nevükben eljárók, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/24 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
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Hely: Belügyminisztérium Beszerzési és Kereskedelmi Rt.,
1124 Budapest, Németvölgyi út 1. 5. épület, a földszinti tanácsterem.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az ajánlattal benyújtandó egyéb iratok:
1) A Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelõen az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevõ nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
2) A Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelõen
az ajánlatban nyilatkozat formájában meg kell jelölni az ajánlattevõnek:
– a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben
az ajánlattevõ harmadik személlyel szerzõdést fog kötni, e
szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetõleg
– az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
3) Azon ajánlattevõnek, akinek a cégkivonatába a személyés vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység bejegyzésre került – a vállalkozás keretében végzett személy- és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 2. §-ában és a 47. §
(8) bekezdésében foglaltakra tekintettel – nyilatkozni kell arra
vonatkozóan, hogy a vállalkozásuk által folytatott takarítási tevékenység az említett jogszabályba nem ütközik.
4) Az ajánlattevõre vonatkozóan az ajánlattételi határidõt
megelõzõ 60 napnál nem régebbi keltezésû cégkivonat eredeti
vagy hitelesített másolati példánya.
Ajánlatkérõ a cégkivonatból az ajánlattevõ tevékenységi körét vizsgálja. Ha az ajánlattevõ cégkivonatában a beszerzés tárgya szerinti (takarítás) tevékenységi kör nem szerepel, az az
ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
5) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégjegyzésre jogosult azon képviselõi aláírási címpéldányának hitelesített másolatát, akik aláírásukkal
ellátják az ajánlatot. Meghatalmazás estén a meghatalmazással
együtt benyújtandó a meghatalmazott aláírásmintája is.
6) A Kbt. 72. §-ának megfelelõen ajánlattevõ ajánlatában
köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe
vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
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7) Az ajánlatkérõ fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevõ alkalmazottait ellenõrzés alá vonja; ajánlattevõnek az ehhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az alkalmazottaktól
elõzetesen be kell szerezni. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ nyilatkozatát, mely szerint az alkalmazottak elõzetesen
hozzájárultak az ellenõrzésükhöz.
8) Közös ajánlattevõknek az ajánlathoz kell csatolni az
együttmûködésrõl szóló megállapodást. A közös ajánlatot tevõknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerzõdés teljesítéséért egyetemleges felelõsséget vállalnak.
További információk
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti hiányok és hiányosságok pótlására lehetõséget biztosít.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/18 10.00
óra
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli)
4) Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidõ lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére [A. melléklet
1.4) pont] beérkeztek. Amennyiben az ajánlattevõ úgy dönt,
hogy ajánlatát nem személyesen nyújtja be az A. melléklet
1.4) pontja szerinti címen, hanem postai úton juttatja el oda,
ajánlatkérõ javasolja futárszolgálat igénybevételét. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjában
kezdi meg az ajánlatkérõ.
5) A bírálat során [IV.2) pont] adható pontszám részszempontonként: 1–100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok
megadásának módszere: az értékelési pontszám mindkét részszempont esetében arányosítással kerül kiszámításra: a legkedvezõbb ajánlat a legmagasabb pontot (100) kapja, a többi ajánlat ehhez képest arányosan kevesebbet.
6) Az eredményhirdetés módja: ajánlatkérõ az eljárás eredményérõl az ajánlattevõket írásban, telefaxon értesíti.
7) Ha az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor megjelöli a
legkedvezõbb ajánlatot tevõt követõ ajánlattevõt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevõvel fog
szerzõdését kötni.
8) Ajánlatkérõ a Kbt. 56. § (4) bekezdés alapján biztosítja
helyszíni bejárás (konzultáció) lehetõségét. A helyszíni bejárás
idõpontja: 2005/02/16 (szerda) 10.00 órától. A bejárás részleteirõl az ajánlattevõk írásbeli értesítést kapnak. A helyszíni bejárásról jegyzõkönyv készül, melyet ajánlatkérõ az ajánlattevõk részére a bejárás befejezését követõ 5 napon belül faxon
megküld az ajánlattevõnek, valamint az ajánlattevõk számára
egyben hozzáférhetõvé teszi.
9) Az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a Kbt. elõírásai az irányadóak.
10) A minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzékébe felvételt
nyert ajánlattevõknek jelen eljárásban kiegészítõleg igazolnia
kell alkalmasságát a Közbeszerzések Tanácsa által figyelembe
vett alkalmassági feltételeken túlmenõ alkalmassági szempontok, valamint a Tanács által meghatározott minõsítési szempontokon belül szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági
szempontok vonatkozásában.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Belügyminisztérium
Beszerzési és Kereskedelmi Rt.
Címzett: Halász Katalin fõmunkatárs
Cím: Pf. 314
Postai irányítószám: 1903
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 325-1777
Telefax: 325-1767
E-mail: –
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Belügyminisztérium
Beszerzési és Kereskedelmi Rt.
Címzett: Halász Katalin fõmunkatárs
Cím: Pf. 314
Postai irányítószám: 1903
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 325-1777
Telefax: 325-1767
E-mail: –
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Belügyminisztérium
Beszerzési és Kereskedelmi Rt.
Címzett: Halász Katalin fõmunkatárs
Cím: Pf. 314
Postai irányítószám: 1903
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 325-1777
Telefax: 325-1767
E-mail: –
Internetcím (URL): –

Szolnoki Fõiskola
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(0575/2005)
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Szolnoki Fõiskola
Címzett: Szolnoki Fõiskola Mûszaki Osztály
Körmendi Sándor mûszaki osztályvezetõ
Cím: Ady Endre út 9.
Postai irányítószám: 5000
Város/Község: Szolnok
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Ország: Magyarország
Telefon: 56/421-455
Telefax: 56/510-445; 56/426-719
E-mail: szolf@szolf.hu
Internetcím (URL): www.szolf.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
Megbízási szerzõdés.
Szolgáltatási kategória: 12
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
PPP konstrukciójú szolgáltatás megrendelése oktatási kapacitás bõvítésére és üzemeltetésére.
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya
Megbízási szerzõdés a Szolnoki Fõiskola részére PPP konstrukcióban létesítendõ, mintegy 9000 m2 szintterületû új oktatási campus szolgáltatás tárgyalásos közbeszerzési eljárásának
lebonyolítása a II.2.1) pontban részletezettek szerint.
II.1.6) A teljesítés helye
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.23.00.00-0
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel
NEM: X
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
Az ajánlattevõ feladata a II.1.5) pontban megjelölt új campus
építés tervezési programjának, a kétfordulós tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi és ajánlati felhívásának, valamint dokumentációinak összeállítása, jóváhagyattatása, az eljárások
döntés-elõkészítõ anyagainak elkészítése, a közbeszerzés
komplex lebonyolítása és lezárása az ajánlattételi dokumentációban részletezetteknek megfelelõen.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés 2005/03/22 befejezés 2005/08/30 (év/hó/nap)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ az alábbi ütemezés szerint biztosít számlázásra
lehetõséget:
– I. ütem (részszámla): a tervezési program, a részvételi
felhívás és dokumentációjának elkészítését, IBB jóváhagyását, közzétételét, a részvételi szakasz lezárását követõen a megbízási díj 40%-áig.
– II. ütem (végszámla): az ajánlattételi felhívás és dokumentációjának elkészítését, IBB jóváhagyását, közzétételét a közbeszerzés lezárását követõen a megbízási díj
60%-a.
A számlák kiegyenlítése igazolt teljesítést követõen 30 napon belül átutalással történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, aki a Kbt. 60. §
(1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdésében, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdésében elõírtak hatálya alá tartozik.
– Ha az ajánlattevõ számláján 1 éven belül kettõnél több alkalommal volt 60 napot meghaladó idõtartamú lejárt határidejû sorban állás.
– Ajánlattevõ mérleg szerinti eredménye 2002–2003 évek
valamelyikében nem pozitív.
– Ha az ajánlattevõ az elmúlt 3 évben (2002, 2003 és
2004) nem rendelkezik legalább egy olyan PPP konstrukcióban a felsõoktatás területén közbeszerzési eljárás
kapcsán megvalósuló, illetve folyamatban lévõ PPP
konstrukciójú szolgáltatásvásárlás lebonyolításával,
amely legalább 1,5 millió Ft értékû és min. 4000 m2 nettó szintterületû.
– Ha ajánlattevõ a közbeszerzés tárgyában meghatározott
tervezési program összeállításához, a tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításához nem rendelkezik felsõfokú végzettségû építész vezetõtervezõi jogosultsággal
rendelkezõ szakemberrel, akinek legalább 10 éves végzettségének megfelelõ gyakorlata van.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
Az ajánlattevõnek ajánlatában a Kbt. 299. § (4) bekezdése
szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Valamennyi számlavezetõ pénzintézet 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy:
– mióta vezeti az ajánlattevõ cég bankszámláját;
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– fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e;
– számláján 1 éven belül sorban állás elõfordult-e, ha
igen, mikor és mennyi ideig.
– Két naptári év (2002–2003) a számviteli szabályok szerinti beszámolójának csatolása.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az elõzõ 3 év (2002, 2003 és 2004) legjelentõsebb PPP
konstrukcióban a felsõoktatás területén közbeszerzési eljárás
kapcsán végzett lebonyolítói referenciamunkáinak ismertetése
az alábbi tartalommal:
– létesítmény megnevezése, szintterülete (m2);
– egyes feladatok teljesítési idejének, kezdési és befejezési
idõpontjának megjelölése a szerzõdést kötõ másik fél
megnevezésével (cég, név, beruházási érték, telefonszám).
Az elõkészítõ, lebonyolító munkában közremûködõ szakemberek rövid szakmai önéletrajzának, az építész vezetõ tervezõ
felsõfokú mûszaki végzettségét igazoló okirat hiteles másolatának csatolása.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): –
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
IGEN: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
162/3004. (V. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/02/25
10.00 óráig
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Szolnoki Fõiskola, 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. II. emelet 267. Mûszaki Osztályon vehetõ át díjmentesen, munkanapokon 8.00–
10.00 óráig.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
Dátum: 2005/02/25 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
30 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Ajánlatkérõ képviselõi, ajánlattevõk, valamint az általuk
meghívott személyek.
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IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/02/25 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00 óra
Hely: Szolnoki Fõiskola, 5000 Szolnok, Ady E. út 9. I. emelet 170. szoba (tanácsterem)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
IGEN: X
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ hiánypótlási lehetõséget biztosít.
2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/03/22; 10.00
óra.
3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által
elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha
az eljárás tárgyalás nélküli): –
4) Ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza. Ajánlatkérõ
az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõvel köt szerzõdést.
5) Ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
70. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
6) Ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
71. § (1) bekezdés a)–b) pontjaira, valamint a (3) bekezdésére
vonatkozóan.
7) Ajánlattevõnek tudomásul kell vennie, hogy a véghatáridõ – ajánlattevõnek felróható okból történõ – késedelme esetén
az ajánlatkérõt naponta 50 ezer Ft késedelmi kötbér illeti meg,
melynek összegét az ajánlatkérõ jogosult az ajánlattevõ végszámlájából visszatartani.
8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevõt terheli.
9) Ajánlattevõnek ajánlatához csatolnia kell:
– ajánlatkérõtõl igényelt adatszolgáltatás részletes jegyzékét, megjelölve az egyes adatok szolgáltatásainak reális
határidejét;
– a szerzõdés idõtartamára vonatkozóan a lebonyolítás fõbb
lépéseit tartalmazó ütemtervet határidõk rögzítésével;
– 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírni jogosultak
címpéldányát.
10) Az ajánlatokat cégszerûen aláírva és minden oldalt szignálva, zárt borítékban, a borítékon „Szolnoki Fõiskola – PPP-s
campus szolgáltatás elõkészítésének lebonyolítása” megjelöléssel, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevõ postai címét. Az ajánlatkérõ
nem vállal felelõsséget a pályázati posta elirányításáért.
11) A dokumentáció részét képezõ I. számú ajánlati lap az
ajánlattevõk részérõl kötelezõen kitöltendõ.
12) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. elõírásai szerint kell eljárni.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/28 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Szolnoki Fõiskola
Címzett: Szolnoki Fõiskola Mûszaki Osztály,
Körmendi Sándor mûszaki osztályvezetõ
Cím: Ady Endre út 9. II. emelet
Postai irányítószám: 5000
Város/Község: Szolnok
Ország: Magyarország
Telefon: 56/344-949; 56/421-455
Telefax: 56/510-445; 56/426-719
E-mail: kormendi@szolf.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Szolnoki Fõiskola
Címzett: Szolnoki Fõiskola Mûszaki Osztály
Cím: Ady Endre út 9. II. emelet
Postai irányítószám: 5000
Város/Község: Szolnok
Ország: Magyarország
Telefon: 56/344-949; 56/421-455
Telefax: 56/510-445; 56/426-719
E-mail: kormendi@szolf.hu
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Szervezet: Szolnoki Fõiskola
Címzett: Szolnoki Fõiskola Mûszaki Osztály
Cím: Ady Endre út 9. I. emelet 121. iroda
Postai irányítószám: 5000
Város/Község: Szolnok
Ország: Magyarország
Telefon: 56/511-724
Telefax: 56/511-724
E-mail: bedo@szolf.hu
Internetcím (URL): –

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
(1012/2005)
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Törökbálint Nagyközség Önkormányzata
Címzett: Turai István polgármester
Cím: Munkácsy M. u. 79.
Postai irányítószám: 2045
Város/Község: Törökbálint
Ország: Magyarország
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Telefon: 23/335-021
Telefax: 23/336-039
E-mail: beruhl@enternet.hu
Internetcím (URL): www.torokbalint.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE (adott esetben)
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL
BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA
Központi költségvetési szerv: –
Egyéb: X

Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
1 db köztemetõ üzemeltetése (Törökbálint, hrsz.: 2313, 3 ha)
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés.
Szolgáltatási kategória: 27
II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés.
II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Köztemetõ üzemeltetése (Törökbálint hrsz.: 2313, 3 ha)
II.1.6) A teljesítés helye
Törökbárlint, Kápolna u. 14. (hrsz.: 1313)
NUTS-kód: –
II.1.7) Nómenklatúra
II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
93.71.11.00-6
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –

III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szolgáltatás ellenértéke költségvetési forrásból kerül finanszírozásra. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérõ évente a szolgáltatási díjat két részletben fizeti 15 napos határidõvel: elsõ félévi részlet
fizetési határideje: március 15., második félévi részlet fizetési
határideje: július 31.
Fizetés módja: átutalás. A teljesítés során az ajánlatkérõ elõleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk
a) ha az ajánlattevõ a Kbt. 60. § (1) bekezdésében vagy a
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll,
b) ha az ajánlattevõ alvállalkozója a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik [Kbt. 71. §
(3) bekezdés],
c) ha az ajánlattevõ fõ számlavezetõ pénzintézete nyilatkozata szerint az ajánlattevõ folyószámláján a kibocsátást megelõzõ egy évben elõfordult 30 napot meghaladó sorban álló tétel [a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján],
d) ha az ajánlattevõnek 2002., 2003. évek bármelyikében a
mérleg szerinti eredménye negatív volt [a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján]
e) ha az ajánlattevõnek a 2002., 2003., 2004. évek bármelyikében a közbeszerzés tárgyának (kegyeleti közszolgáltatás,
köztemetõ-üzemeltetés) forgalma nem éri el a bruttó 5 millió
forintot [a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján],

II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés 2005/04/08 és/vagy
befejezés 2010/04/08 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
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f) ha az ajánlattevõ nem rendelkezik legalább 1 millió Ft biztosítási összegû – a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti – szakmai
felelõsségbiztosítással,
g) ha az ajánlattevõ nem mutat be a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint igazolt módon a közbeszerzés tárgyára (kegyeleti közszolgáltatás, köztemetõ-üzemeltetés) vonatkozóan a
2002., 2003. és 2004. évekbõl évente legalább 2 db referenciát – melyek összege évente nem éri el a bruttó 5 millió forint feletti értéket,
h) ha az ajánlattevõ vagy alkalmazottja nem rendelkezik
kertészeti, parkgondozó, illetõleg kertépítõ szakképesítéssel [a
Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján].
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód (adott esetben)
a) Az ajánlattevõnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
b) Az ajánlattevõnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.
71. § (3) bekezdése szerint az igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
c) Az ajánlattevõ fõ számlavezetõ pénzintézetének 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy:
– mióta vezeti a bankszámláját,
– fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– van-e folyamatban bírósági végrehajtás a számla ellen,
– folyószámlán a kibocsátást megelõzõ egy évben elõfordult-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel [a Kbt. 66. §
(1) bekezdés a) pontja alapján].
d) Az ajánlattevõ 2002., 2003. évi számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának másolatban történõ becsatolása [a Kbt.
66. § (1) bekezdés b) pontja alapján].
e) Az ajánlattevõ 2002., 2003., 2004. évi közbeszerzés tárgyának (kegyeleti közszolgáltatás, köztemetõ-üzemeltetés) forgalmáról szóló nyilatkozatának becsatolása [a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján].
f) Az ajánlattevõnek be kell mutatnia a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az érvényes szakmai felelõsségbiztosítási kötvényét és az érvényességet fenntartó legutolsó befizetés bizonylatának másolatát.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
g) Az ajánlattevõnek be kell mutatnia – a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazolt módon – kegyeleti közszolgáltatásra,
köztemetõ-üzemeltetésre vonatkozóan, a 2002., 2003. és 2004.
évekbõl évente legalább 2 db referenciát – melyek összege
évente eléri a bruttó 5 millió forint feletti értéket [a Kbt. 67. §
(3) bekezdés a) pontja alapján].
h) Az ajánlattevõnek be kell mutatnia azokat a szakembereket, képzettségük ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelõsek.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás:
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145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 54. §: Temetõüzemeltetést az a gazdálkodószervezet láthat el, amelynek vezetõje vagy
alkalmazottja kertészeti, parkgondozó, illetõleg kertépítõ szakképesítéssel rendelkezik.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
Tárgyalás nélküli: X
Tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: –
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
2005/02/25 (év/hó/nap)
Ár (adott esetben): nettó 60 000 Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát a PREZENT ARONE’S Kft. 11742135-29900112 számú bankszámlájára való átutalással lehet kifizetni. A dokumentáció nem átruházható (telefon: 30/640-6396).
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt.
54. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a dokumentáció ellenértékének átutalását igazoló bizonylat másolatának a
23/357-935 faxszámra való megküldését követõen. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció PREZENT ARONE’S Kft.-tõl történõ megvásárlása.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ
2005. február 25., 15.00 óra.
IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
30 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
IV.3.6.2) Dátum, idõpont, hely
2005. február 25., 15.00 óra.
Hely: Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hivatal Beruházási Iroda.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
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VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
– A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005. március 12.,
9.00 óra.
– Helyszíni szemle: 2005. február 14., 8.00 óra, gyülekezõ
helye: Törökbálint, polgármesteri hivatal, Munkácsy M.
u. 79.
– Az ajánlatban minden iratanyagnak – számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, a teljesítésért felelõs szakemberek
képzettségét igazoló iratok és a felelõsségbiztosítás kötvénye, legutolsó befizetés bizonylata kivételével – eredetinek
vagy közjegyzõ által hitelesített másolatúnak kell lenni.
– Az ajánlatkérõ az eljárásban a Kbt. 83. § (1) bekezdése
szerint 3 napos hiánypótlási lehetõséget biztosít.
– Amennyiben az eljárásban a következõ legkedvezõbb
ajánlatot tevõnek minõsített ajánlattevõ kihirdetésére sor
kerül, a nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérõ vele köt
szerzõdést [Kbt. 91. § (2) bekezdése].
– Az ajánlathoz csatolni kell: az ajánlatot cégszerûen aláíró
személy(ek) eredeti vagy hiteles aláírási címpéldányát, az
ajánlattevõ mûködési engedélyét.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/02 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: PREZENT ARONE’S Kft.
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Címzett: Kisfalvi István
Cím: Lehel utca 53.
Postai irányítószám: 2440
Város/Község: Százhalombatta
Ország: Magyarország
Telefon: 06-30-640-6396
Telefax: 23/357-935
E-mail: prezent@invitel.hu
Internetcím (URL): –
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: PREZENT ARONE’S Kft.
Címzett: Kisfalvi István
Cím: Lehel utca 53.
Postai irányítószám: 2440
Város/Község: Százhalombatta
Ország: Magyarország
Telefon: 06-30-640-6396
Telefax: 23/357-935
E-mail: prezent@invitel.hu
Internetcím (URL): –
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: –
Címzett: –
Cím: –
Postai irányítószám: –
Város/Község: –
Ország: –
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(0922/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Címzett: dr. Zombor Gábor fõigazgató
Cím: Nyíri út 38.
Postai irányítószám: 6000
Város/Község: Kecskemét
Ország: Magyarország
Telefon: 76/516-700
Telefax: 76/481-219
E-mail: edina@kmk.hu
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerzõdés
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya:
A szerzõdés megkötésétõl számított két évben szükséges
mûanyag alapú zárt vérvételi rendszer anyagai.

II.1.7) A teljesítés helye:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
33.00.00.00-0
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
Mûanyag alapú zárt vérvételi rendszer anyagai
1 008 500 db/év mennyiségben.
A megrendelésre kerülõ mennyiség az ajánlati dokumentációban foglaltaktól 20%-kal le-, ill. felfelé eltérhet.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban 24 hónap (a szerzõdés megkötésétõl
számítva)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmi, hibás teljesítésre vonatkozó és meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ a leszállításra kerülõ termékek ellenértékét az
ajánlati dokumentációban rögzített feltételekkel a számla kézhezvételétõl számított 30 napos átutalással egyenlíti ki.
Fentieknél kedvezõbb fizetési feltételekre ajánlattevõ tehet
ajánlatot.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy: –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimá-
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lisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó:
– akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlattevõ vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak minõsül amennyiben
– a III.2.1.2) pont szerinti nyilatkozat tartalma szerint az
ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
tesz határidõre eleget fizetési kötelezettségének és számláján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elõ,
– ajánlattevõ vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó 2003. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolója szerinti eredménye veszteséget
mutat,
– a könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el a beszámolót,
– az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem rendelkezik egészségügyi intézménytõl származó, a
beszerzés tárgyával azonos, legalább három referenciával,
– amennyiben a termékleírás, valamint a benyújtott mintapéldányok alapján megállapítható, hogy a megajánlott
termék nem felel meg az ajánlati dokumentációban elõírt
minimumkövetelményeknek,
– Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tanúsítvány hiánya,
– Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tanúsítvány hiánya,
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f), valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok tekintetében az
ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 63. § (1)–(3) bekezdései szerint köteles az igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani, illetve megtenni.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók (a továbbiakban együtt: ajánlattevõ) pénzügyi,
gazdasági és mûszaki alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a) az ajánlattevõ számláját vezetõ pénzintézetnek az ajánlat
benyújtását megelõzõ 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevõ a dokumentációban rögzített szerzõdés
pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal:
– a számlavezetés kezdõ idõpontja,
– tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl, a
számlán történõ esetleges sorban állásról és annak legutolsó idõpontjáról az elmúlt egy év tekintetében.
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b) az ajánlattevõ a 2003. gazdasági évrõl készült, a számviteli törvény alapján benyújtott beszámolójának másolata, valamint a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a könyvvizsgálói záradék másolata, ha a hivatkozott dokumentumokat a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ mûszaki alkalmasságát igazoló okmányok, a
Kbt. 67. § (1) bekezdés a), d), e) és f) pontja szerint a következõ
módon:
– egészségügyi intézmények legjelentõsebb referenciái a
beszerzés tárgyában az elõzõ 3 év (2002–2004.) vonatkozásában a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint,
– a megajánlott termék leírása mintapéldányok benyújtásával,
– a 47/1999. (X. 6.) EüM sz. rendeletben elõírt minõségi/megfelelõségi tanúsítványának másolata,
– ajánlattevõ minõségbiztosítási rendszerének bemutatása,
annak bármely nemzeti rendszerben történõ akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával a Kbt.
68. § (3) bekezdésnek megfelelõen az EN ISO 9001:2000
elõírásainak megfelelõen.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlattevõ ajánlatában köteles megadni a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti információt.
Az ajánlattevõ a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót.
Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20. § (3) bekezdésében
elõírtak is alkalmazandók.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. az ajánlatkérõ által fizetendõ ellenszolgáltatás mértéke
10
2. fizetési határidõ
0,3
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
3818/Kecskemét/05 „Zárt vérvételi rendszer”
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/18
Idõpont: 10.00 óra
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Ár (adott esetben): 80 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az átvételt megelõzõ fizetés a
Novotrading-Medical Kft.-nek a CIB Hungária Bank Rt.-nél
vezetett 10700024-04565202-51100005 számú számlája javára
kell teljesíteni.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérõ a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz ellenében, munkanapokon
9.00–15.00 óráig, pénteken 13.00 óráig adja át. Az ajánlatkérõ a
dokumentációt az ajánlattétel lejártának napján 9.00–10.00 óráig
adja át.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (attól függõen, hogy nyílt,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/18
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama:
2 hónap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/18
Idõpont: 10.00 óra
Hely: Az ajánlatok felbontására a Novotrading-Medical Kft.,
1137 Budapest, Katona J. u. 9–11. hivatali helyiségében kerül
sor. (Bejárat a Kresz Géza u. felõl.)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
hiánypótlási lehetõséget biztosít.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Az eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/08, 10.00 óra.
Helye: Novotrading-Medical Kft., 1137 Budapest, Katona J.
u. 9–11. tendertárgyaló.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/04/18., 10.00 óra.
Helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, 6000
Kecskemét, Nyíri út 38., kis tanácsterem.
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3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési idõpontja: –
4) A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes
részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális
pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a
legjobb ajánlathoz történõ arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követõen az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az így kialakult
össz. súlyozott pontszám kerül összevetésre.
5) Az ártáblázatot az ajánlati dokumentációhoz mellékelt
flopilemezen is be kell adni, a lemezen található Microsoft Excel formátumban.
6) Az ajánlattevõnek ajánlata részeként csatolnia kell:
– Amennyiben az ajánlattevõ nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyt
másolati példányban,
– az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának
másolatát, illetve meghatalmazását,
– a megajánlott termék(ek) gyártójának környezetvédelmi
tanúsítványának másolata.
7) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, kivételt képeznek ez alól a külföldi ajánlattevõ nevében történõ eljárásra felhatalmazó okiratok, a külföldi ajánlattevõk által benyújtandó okiratok, valamint az ajánlattevõk által megajánlott
termékek minõségtanúsítványai, amelyeket az ajánlatkérõ angol nyelven is elfogad. A megajánlott termékek leírását és prospektusait magyar és angol nyelven is be kell nyújtani.
8) Felhívjuk ajánlattevõk figyelmét, hogy amennyiben új
rendszer kerül bevezetésre, az állás költségei ajánlattevõt terhelik, az ajánlati dokumentációban megadottak szerint.
9) Az ajánlatkérõ a dokumentációban elõírt szerzõdést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ezzel köt szerzõdést.
10) Több ajánlattevõ közösen is tehet ajánlatot. Ebben az
esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a
szerzõdés megkötésére az ajánlattevõk közül melyikük bír felhatalmazással.
11) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel
feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
12) Az ajánlattevõnek ajánlatában meg kell nevezni a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó alvállalkozókat. Az
ajánlattevõ a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés
értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá esõ alvállalkozót.
Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20. § (3) bekezdésében
elõírtak, tovább a Közbeszerzések Tanácsa e tárgyban közzétett
tájékoztatójában foglaltak (K. É. – 99/2004.) is alkalmazandók.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/24 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
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Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona J. u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 237-1177
E-mail: nmedical@hu.inter.net
Internetcím (URL): www.nmedical.hu
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona J. u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 237-1177
E-mail: nmedical@hu.inter.net
Internetcím (URL): www.nmedical.hu
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Novotrading-Medical Kft.
Címzett: Orlai Tibor ügyvezetõ igazgató
Cím: Katona J. u. 9–11.
Postai irányítószám: 1137
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 237-1150
Telefax: 237-1177
E-mail: nmedical@hu.inter.net
Internetcím (URL): www.nmedical.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(0962/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Címzett: dr. Zombor Gábor fõigazgató
Cím: Nyíri út 38.
Postai irányítószám: 6000
Város/Község: Kecskemét
Ország: Magyarország
Telefon: 76/516-700
Telefax: 76/420-281
E-mail: edina@kmk.hu
Internetcím (URL): –
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I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerzõdés
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya:
Ajánlatkérõ a szerzõdés megkötésétõl számított egy évben
szükséges különféle hagyományos kötszereket kívánja megvásárolni.
II.1.7) A teljesítés helye:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
33.14.11.10-4
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: –
IGEN: X
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: X
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
Különféle kötszerek az alábbi mennyiségekben:
Megnevezések
Me db/év
I. gipszpólyák
4 000
II. gipszsínek
130
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III. Gaze st, mull-lapok, mullpólyák, háromszögletû kendõ, mûtéti tampon stb.
302 650
IV. rugalmas pólyák
49 300
V. vatták
7 890
VI. perforált papírvatta
4 000
VII. steril szettek
12 900
A megrendelésre kerülõ mennyiség az ajánlati dokumentációban foglaltaktól 30%-kal le-, ill. felfelé eltérhet.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban 12 hónap (a szerzõdés megkötésétõl
számítva)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmi, hibás teljesítésre vonatkozó és meghiúsulási kötbér.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ a leszállításra kerülõ termékek ellenértékét az
ajánlati dokumentációban rögzített feltételekkel a számla kézhezvételétõl számított 30 napos átutalással egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy: –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó:
– akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn,
– akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlattevõ vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak minõsül amennyiben
– a III.2.1.2) a) pont szerinti nyilatkozat tartalma szerint az
ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
tesz határidõre eleget fizetési kötelezettségének és számláján az elmúlt egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elõ,
– az ajánlattevõ, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó nem rendelkezik egészségügyi intézménytõl származó, különféle hagyományos kötszer-
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féleségek szállítására vonatkozó, minimum három referenciával,
– amennyiben a termékleírás és a benyújtott minták alapján
megállapítható, hogy a megajánlott termék(ek) nem felelnek meg az ajánlati dokumentációban elõírt minimumkövetelményeknek,
– Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tanúsítvány hiánya,
– Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tanúsítvány hiánya,
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pont valamint a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok tekintetében az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó a Kbt. 63. § (1)–(3) bekezdései szerint köteles az
igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban benyújtani, illetve
megtenni.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók (a továbbiakban együtt: ajánlattevõ) pénzügyi,
gazdasági és mûszaki alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a) az ajánlattevõ számláját vezetõ pénzintézetnek az ajánlat benyújtását megelõzõ 60 napnál nem régebbi nyilatkozata
arról, hogy az ajánlattevõ a dokumentációban rögzített szerzõdés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal:
– a számlavezetés kezdõ idõpontja,
– tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl, a
számlán történõ esetleges sorban állásról és annak legutolsó idõpontjáról az elmúlt egy év tekintetében.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõ mûszaki alkalmasságát igazoló okmányok, a
Kbt. 67. § (1) bekezdés a), d), e) és f) pontja szerint a következõ
módon:
– egészségügyi intézmények legjelentõsebb referenciái a
beszerzés tárgyában az elõzõ 3 év (2002–2004.) vonatkozásában a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint,
– a megajánlott termék leírása mintapéldányok benyújtásával,
– a 47/1999. (X. 6.) EüM sz. rendeletben elõírt minõségi/megfelelõségi tanúsítványának másolata,
– ajánlattevõ minõségbiztosítási rendszerének bemutatása,
annak bármely nemzeti rendszerben történõ akkreditálását
igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával a Kbt. 68. §
(3) bekezdésnek megfelelõen az EN ISO 9001:2000 elõírásainak megfelelõen.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlattevõ ajánlatában köteles megadni a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti információt.
Az ajánlattevõ a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót.
Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20. § (3) bekezdésében
elõírtak is alkalmazandók.
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
3802/Kecskemét/05 „Kötszerek”
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/29
Idõpont: 11.00 óra
Ár (adott esetben): 80 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az átvételt megelõzõ fizetés a
Novotrading-Medical Kft.-nek a CIB Hungária Bank Rt.-nél
vezetett 10700024-04565202-51100005 számú számlája javára
kell teljesíteni.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérõ a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz ellenében munkanapokon
9.00–15.00 óráig, pénteken 13.00 óráig adja át. Az ajánlatkérõ
a dokumentációt az ajánlattétel lejártának napján 9.00–11.00
óráig adja át.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (attól függõen, hogy nyílt,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/29
Idõpont: 11.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama:
2 hónap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérõ, az ajánlattevõk,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/29
Idõpont: 11.00 óra
Hely: Az ajánlatok felbontására a Novotrading-Medical Kft.,
1137 Budapest, Katona J. u. 9–11. hivatali helyiségében kerül
sor. (Bejárat a Kresz Géza u. felõl.)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a Kbt. 83. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
hiánypótlási lehetõséget biztosít.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Az eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/19, 9.30 óra.
Helye: Novotrading-Medical Kft., 1137 Budapest, Katona J.
u. 9–11. tendertárgyaló.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/04/27., 9.30 óra.
Helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, 6000
Kecskemét, Nyíri út 38., kis tanácsterem.
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési idõpontja: –
4) Az ártáblázatot az ajánlati dokumentációhoz mellékelt
flopilemezen is be kell adni, a lemezen található Microsoft Excel formátumban.
5) Az ajánlattevõnek ajánlata részeként csatolnia kell:
– Amennyiben az ajánlattevõ nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyt,
másolati példányban,
– az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának
másolatát, illetve meghatalmazását,
6) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, kivételt képeznek ez alól a külföldi ajánlattevõ nevében történõ eljárásra felhatalmazó okiratok, a külföldi ajánlattevõk által benyújtandó okiratok, valamint az ajánlattevõk által megajánlott
termékek minõségtanúsítványai, amelyeket az ajánlatkérõ angol nyelven is elfogad. A megajánlott termékek leírását magyar
nyelven kell nyújtani.
7) Az ajánlatkérõ a dokumentációban elõírt szerzõdést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ezzel köt szerzõdést.
8) Több ajánlattevõ közösen is tehet ajánlatot. Ebben az
esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a
szerzõdés megkötésére az ajánlattevõk közül melyikük bír felhatalmazással.
9) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel
feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
10) Az ajánlattevõnek ajánlatában meg kell nevezni a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó alvállalkozókat. Az
ajánlattevõ a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés
értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában,
hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá esõ alvállalkozót.
Az igazolások benyújtásakor a Kbt. 20. § (3) bekezdésében
elõírtak, tovább a Közbeszerzések Tanácsa e tárgyban közzétett
tájékoztatójában foglaltak (K. É. 99/2004.) is alkalmazandók.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)
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Kincstári Vagyoni Igazgatóság
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(1039/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Címzett: Elemzõ, Pályáztatási
és Szerzõdés-elõkészítõ Osztály
Cím: Zoltán u. 16.
Postai irányítószám: 1054
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 331-1500
Telefax: 312-9441
E-mail: –
Internetcím (URL): www.kvi.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
Építési koncesszió: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzõdés kivitelezési munkák végzésére
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Várrekonstrukciós munkák végzése, melynek keretében
színházi nézõtér, középkori étterem és rendezvényterem is kialakításra kerül.
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II.1.7) A teljesítés helye:
Sümeg, vár, 1352 hrsz.
NUTS-kód: HU213
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.45.31.00-8 felújítás
További tárgyak:
45.21.23.50-4 történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség
Az építési alapterület összességében 800 m2.
A kialakítandó nézõtér tervezett befogadóképessége kb.
600 fõ.
A középkori étterem II. kategóriás, 60-80 fõ befogadására alkalmas, az étlap 15-20-féle hagyományos ételt tartalmaz, a
szállítandó konyhai berendezések meg kell hogy feleljenek a
HACCP-elõírásoknak.
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
és/vagy napokban
Idõtartam hónap(ok)ban
Teljesítés határideje: 205/07/01 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmi kötbér, jótállás a kivitelezési szerzõdéstervezetben részletezettek szerint, a VI.4) pontban meghatározott feltételekkel.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
– elõleg biztosítására nincs mód,
– a munka elszámolása felmérés alapján, tételes elszámolással, az ajánlati költségvetés egységárai alapján történik,
– a szerzõdés szerinti 50%-os és 70%-os mûszaki készültség esetén egy-egy részszámla benyújtható,
– ajánlatkérõ a vállalkozási díjat a mûszaki ellenõr által igazolt számla kézhezvételétõl számított 30 napon belül átutalja az ajánlattevõ bankszámlájára.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezetõ
céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevõknek egyetemleges
felelõsséget kell vállalniuk a dokumentáció részét képezõ mellékleten.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
Kizáró okok
K/1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének bármely pontja alá tartozik.
K/2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b) pont vagy
c) pontja alá tartozik.
K/3) Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó,
aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozik.
K/4) Ajánlatkérõ az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevõt,
aki, illetõleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át igénybe
venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdés bármely
pontja alá tartozik.
Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek
Ajánlattevõ alkalmatlan a szerzõdés teljesítésére, ha:
P/1) kizárólag az ajánlattevõ bármely számlavezetõ pénzintézetétõl származó 60 napnál nem régebbi nyilatkozat alapján
az ajánlattevõ bármely számláján egy éven belül 30 napon túli
sorban állás jelentkezett,
P/2) kizárólag az ajánlattevõ megelõzõ 2 pénzügyi évrõl készített – a számviteli jogszabályok szerinti – beszámolójának
adatai alapján
– a saját tõke a megelõzõ két év bármelyikében kisebb, mint
a jegyzett tõke,
– mindkét év mérleg szerinti eredménye negatív, vagy az
egyik év mérleg szerinti eredménye negatív és az adatok a
tárgyévet megelõzõ két év vonatkozásában 50%-nál nagyobb csökkenõ tendenciát mutatnak,
– mindkét év saját tõke – beszámoló szerinti – adata negatív, vagy az egyik és saját tõke adata negatív, és az adatok
a tárgyévet megelõzõ két év vonatkozásában 50%-nál nagyobb csökkenõ tendenciát mutatnak.
Mûszaki-szakmai alkalmassági feltételek
Ajánlattevõ alkalmatlan a szerzõdés teljesítésére:
M/1) az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által
külön-külön megjelölt 1-1 db referencia ellenõrzése során megismert negatív visszajelzés esetén,
M/2) ha az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által
külön-külön megjelölt referenciát között nem szerepel legalább: 1 db mûemléki épület felújítása és annak értéke nem éri
el a nettó 40 millió forintot,
M/3) ha az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által
együttesen felsorolt – állományába tartozó – szakemberek között nem szerepel legalább 3 fõ kõmûves képzettségû szakmunkás,
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M/4) ha az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója rendelkezésére álló eszközök között nem szerepel a következõ – vagy ezzel összességében megegyezõ – tulajdonságoknak megfelelõ jármû: összes tömeg max. 3000 kg, állandó összkerékmeghajtás, kapcsolható felezõ váltómû. (A biztonság érdekében a szállítási feladatokat csak a felsorolt kritériumoknak
megfelelõ jármûvel lehet megoldani.),
M/5) ha az ajánlattevõ által a teljesítésbe bevonni kívánt felelõs mûszaki vezetõ az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM
együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel
meg (mûemlékvédelem alatt álló épületeken végzett építési-szerelési munkák esetében csak „AM”, illetve érvényes
„A1” kategória szerinti képítés fogadható el).
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérõ a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan a Kbt.
63. § (2) bekezdés a)–d) és g) pontjaiban meghatározott igazolási módokat fogadja el. A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontjának
(1 éven túli köztartozások) igazolására a Kbt. 63. § (31) és
(4) bekezdésében foglaltakat is irányadónak kell tekinteni.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
1. A P/1) ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevõ valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl
származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat (eredeti vagy hitelesített másolati példány) az alábbi tartalommal:
– a vezetett bankszámla száma,
– a számlavezetés kezdete,
– az ajánlattevõ fizetési kötelezettségeinek idõben és maradéktalanul eleget tesz-e,
– az ajánlattevõ számláján egy éven belül 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e.
2. A P/1) ponthoz továbbá: a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevõ cégszerûen aláírt nyilatkozata arról,
hogy az 1) pont alapján benyújtott igazolásokon túl további
pénzintézetnél nem vezet számlát.
3. A P/2) ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevõ megelõzõ kétévi (2002 és 2003) lezárt – a számviteli jogszabályok szerinti – beszámolójának másolata, valamint az ajánlati dokumentáció mellékletét képezõ adatlapon a
beszámoló egyes adatainak, ill. indexeinek ismertetése.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
1. Az M/1) ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója elõzõ 5 év
legjelentõsebb építési beruházásainak ismertetése a dokumentáció mellékletét képezõ adatlapon a következõ tartalommal:
munka megnevezése, idõpontja, értéke, referenciát adó neve,
telefonszáma. A referenciaigazolások tekintetében a Kbt. 68. §
(2) bekezdését kell figyelembe venni.
2. Az M/2) ponthoz: a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kiállított, kifejezetten az 1) pont szerinti adatlapon megjelölt munkákra vonatkozó és az M/2) pontban foglalt alkalmassági feltételt
igazoló referenciaigazolások eredeti vagy másolati példányai.
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3. Az M/3) ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevõ, illetve vezetõ tisztségviselõi megnevezése,
végzettségük, illetve képzettségük ismertetése a dokumentáció
mellékletét képezõ adatlapon, valamint az elõírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok) másolata, különösen azon személyek bemutatása, akik az építési beruházás teljesítéséért felelõsek lesznek.
4. Az M/4) ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója rendelkezésére álló eszközök, berendezések, illetõleg mûszaki felszereltség leírása. Saját tulajdonú jármû esetén a forgalmi engedély és a mûszaki dokumentum másolatának becsatolása, egyéb
esetben a munkavégzésre vonatkozó elõszerzõdés másolatának
becsatolása, mely a jármû kívánt tulajdonságainak megfelelõ
adatokat tartalmazza.
5. Az M/5) ponthoz: a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó azon szakembereinek megnevezése, képzettségük ismertetése a dokumentáció
mellékletét képezõ adatlapon, valamint az elõírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok) másolata, akiket ajánlattevõ be kíván vonni a teljesítésbe.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja szerinti okiratok keltére
elõírt idõpontokra a Kbt. 63. § (3) bekezdése az irányadó. Egyéb
– a pénzintézettõl származó – okiratok keltére elõírt idõpontok az
ajánlattételi határidõ napjától visszafelé számítandók.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.5) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben): –
IV.1.5.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben): –
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján:
részszempontok
súlyszámok
– ajánlati ár (nettó, Ft)
3
– teljesítési határidõ (nap)
2
– késedelmi kötbér (Ft/nap)
2

2957

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
41100 – 4512/2004
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/25
(év/hó/nap)
Idõpont: 9.00 óra
Ár (adott esetben): 40 000 Ft + 25% áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ára teljesítendõ
készpénzbefizetéssel az A. melléklet 1.3) pontja alatti szervezet
pénztárába. Csak azon ajánlattevõ nyújthat be ajánlatot, aki a
dokumentációt megvásárolta. A dokumentáció árát az ajánlatkérõ csak a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
[a továbbiakban: Kbt. 54. § (6) bekezdés] szerinti esetekben téríti vissza. Közös ajánlattétel esetén elegendõ, ha 1 tag vásárolja meg a dokumentációt.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az
A. melléklet 1.3) pontjában foglalt helyen, munkanapokon
9.00–12.00 óráig.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (attól függõen, hogy nyílt,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/25 (év/hó/nap)
Idõpont: 9.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve
283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
/
/
(év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 120 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/25 (év/hó/nap)
Idõpont: 9.00 óra
Hely: KVI Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Veszprémi Kirendeltsége, 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. II. emelet 26. szoba
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
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VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét biztosítja. A pótolható dokumentumok érvényességét ajánlatkérõ csak a hiánypótlási határidõ
lejártát követõen vizsgálja.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Az eredményhirdetés idõpontja az ajánlattételi határidõ
lejártát követõ elsõ naptól számított 15. nap, 9.00 óra.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja az eredményhirdetés
napját követõ elsõ naptól számított 9. nap.
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési idõpontja: –
4) Amennyiben ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második
legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza, az
eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köthet szerzõdést.
5) Ajánlatkérõ a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja alapján
jelen nyílt eljárás nyertes ajánlattevõjével hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást folytathat le a szerzõdés megkötésétõl számított három éven belül.
6) A Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint – az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb 10 nappal – további írásbeli tájékoztató az alábbi címen kérhetõ: KVI Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság Veszprémi Kirendeltsége, 8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
7) A munkaterület a hirdetmény közzétételének napjától számított 21. napon – vagy ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt
követõ elsõ munkanpon – 10.00–12.00 óra között megtekinthetõ.
8) A nyertes ajánlattevõnek a szerzõdés aláírását megelõzõen nyilatkoznia kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. alapján milyen vállalkozásnak minõsül (mikro-, kis- vagy kis- és
középvállalkozásnak).
9) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlati dokumentációt nem
tollal vagy géppel töltik ki.
10) Az ajánlat érvénytelen, ha a formai elõírásokat figyelmen kívül hagyva állítják össze, azaz a beadott dokumentációt
– beleértve a csatolt mellékleteket, igazolásokat is – nem az
ajánlatkérõ által megadott tartalomjegyzék szerint nyújtották
be, lapjai (a csatolt lapok is) az ajánlatkérõ által elõírt sorrendben nincsenek folyamatos lapszámozással ellátva, a beadott dokumentáció valamennyi lapjának jobb alsó sarkát a cégjegyzésre jogosult, ill. jogosultak nem látták el kézjegyükkel, valamint
az egész dokumentációt nem látták el „oldhatatlan” kötéssel.
11) Az ajánlat érvéntelen, ha az ajánlatot nem 1 eredeti és
1 másolati példányban, zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be, melyen kizárólag az alábbi felirat állhat: „Ajánlat a sümegi vár rekonstrukciós munkáira”. Az ajánlatnak valamennyi – az ajánlati dokumentáció részeként átadott és számozott, tartalomjegyzék szerinti – adatlapot és mellékletet
tartalmaznia kell azok eredeti formájában, tehát átszerkesztés,
újratördelés nélkül.
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12) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlati dokumentáció részeként kiadott szerzõdéses feltételeket a cégjegyzésre jogosult, illetve jogosultak nyilatkozatukkal nem fogadták el.
13) Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevõ nem nyilatkozott
arról, hogy a III.2.1.2) pont 1. bekezdés szerint benyújtott igazolásokon túl további pénzintézetnél nincs vezetett számlájára.
14) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ nem csatolja be
a Kbt. 63. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kivonatát (illetve
közjegyzõ által hitelesített másolatát), vagy ha a becsatolt cégkivonat 90 napnál régebbi. Továbbá érvénytelen az ajánlat, ha
az ajánlattevõ nem csatolja be az aláírási címpéldányát (illetve
közjegyzõ által hitelesített másolatát).
15) Az ajánlat érvénytelen, ha a beszerzés tárgyát képezõ
jellemzõ tevékenység nem szerepel az ajánlattevõ cégbejegyzésében, illetve ajánlattevõ nem nyilatkozik a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok teljesítésére jogosító feltételek teljesülésérõl az ajánlati dokumentáció részét képezõ mellékletben.
16) Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevõ nem nyújtotta be
a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), c),
d) pontja szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, továbbá a
III.2.1.2) és III.2.1.3) pontban az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat.
17) Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevõ – a Kbt. 71. §
(1) bekezdés a) pontja alapján – nem határozza meg az ajánlat
azon részét és értékét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel kíván szerzõdést kötni.
18) Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevõ – a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja alapján – a 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozókról szóló jegyzéket és a Kbt.
60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), c),
d) pontja szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat, továbbá a
III.2.1.3) pontban az alvállalkozókra is elõírt alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat nem csatolja be.
19) Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevõ nem csatolja valamennyi szakképesítéshez, végzettséghez, jogosultsághoz kötött
munka esetén [III.2.1.3) pontban felsoroltak] a szakképesítést/végzettséget/jogosultságot igazoló okirat másolatát.
20) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ a következõ
szempontokat nem veszi figyelembe: ajánlatkérõ az ajánlatok
bírálata során, az ajánlati árak összehasonlításakor a szorosan
vett mûszaki tartalomra megajánlott nettó vállalási árat
(amely egyenlõ a tételesen számolt vállalási ár és – amennyiben ez nem tartalmazza – a kivitelezéshez elkerülhetetlen körülményekre – közmûvek használata, õrzés, anyagmozgatás,
állványozás, kockázati fedezet – vonatkozó ár összegével),
valamint az erre az összegre vetített 10%-os tartalékkeret
összegét veszi figyelembe.
21) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ a következõ
szempontokat nem veszi figyelembe: az ajánlatkérõ észrevételezett pótmunkaként kizárólag az ajánlattevõ által feltárt és
ajánlatában (költségvetésben) elkülönítve szerepelhetett, az alkalmazott technológiából, illetve a konkrét mûszaki megoldásból eredõ hiányokat fogadja el. Az eredeti költségvetésben lévõ
tételek pótmunkaként nem szerepelhetõk és a kiadott költségvetés tételei nem módosíthatóak.
22) A pótmunkák elfogadása egyedi elbírálás tárgyát képezi, azok – ajánlattevõ által megajánlott – értékét a szerzõdéses
feltételekben vállalási árként feltüntetni nem lehet, ellenkezõ
esetben az ajánlat érvénytelen.
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23) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ nem csatolja be
az elvégzendõ II.1.6) pont szerinti munkákra vonatkozó organizációs tervet/munkaszervezési tervet.
24) Az ajánlat érvénytelen, ha a becsatolt organizációs
terv/munkaszervezési terv nem terjed ki és nem veszi figyelembe az alábbi szempontokat: a kivitelezés ideje alatt a vár üzemel, és a munkavégzés feltételeinek biztosításáról – felvonulási
épület, raktár stb. – az ajánlattevõ köteles magának gondoskodni.
25) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ a jogszabály
által kötelezõen elõírt jótállási idõt nem vállalja el.
26) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ a jogszabály
által kötelezõen elõírt szavatossági idõt nem vállalja.
27) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ 150 000 Ft-nál
alacsonyabb, illetve 500 000 Ft-nál magasabb napi kötbért vállal.
28) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ által benyújtani kívánt számlák száma a végszámlával együtt meghaladja a
3 db-ot, vagyis a III.1.2) pontban foglalt fizetési feltételeket
nem fogadja el.
29) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ nem nyilatkozik, hogy a teljesítés teljes idõtartama alatt a személyi biztonságot nem veszélyezteti, az átvett munkaterületen folyamatos jelenlétrõl, illetve õrzésrõl gondoskodik.
30) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ a következõ
szempontokat nem veszi figyelembe: a Kbt. 306. § (2) bekezdés
szerinti felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését a II.1.6)
pont szerinti tárgy vonatkozásában igényli az ajánlatkérõ, az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, ill. a dokumentumok másolatát kéri az ajánlathoz csatolni. Továbbá az ajánlat érvénytelen,
ha ajánlattevõ meglévõ felelõsségbiztosítása esetén az utolsó
befizetést igazoló bizonylat másolatát nem csatolja be.
31) Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevõk nem csatolják az
ajánlati dokumentáció részét képezõ – közös ajánlattételre vonatkozó – nyilatkozatot (nemleges válasz esetén áthúzva).
32) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevõ nem nyilatkozik arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (Kbt. 72. §)
33) A ponthatár valamennyi részszempont esetében 0–10, a
pontszámok megadására szolgáló módszer az arányosítás, a
módszer részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
33) Amennyiben az ajánlattevõ külföldi, a vele kapcsolatos
iratokat hiteles fordításban kérjük benyújtani.
34) Jelen eljárásban ajánlatkérõ a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a CASTRUM-50 Kft. megbízásából.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Szervezet: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Veszprémi Kirendeltsége
Címzett: Pergõ Margit
Cím: Mártírok útja 11.
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
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Ország: Magyarország
Telefon: 88/565-140
Telefax: 88/565-150
E-mail: PergoM@kvi.hu
Internetcím (URL): www.kvi.hu
1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Szervezet: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Veszprémi Kirendeltsége
Címzett: –
Cím: Mártírok útja 11.
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: 88/565-140
Telefax: 88/565-150
E-mail: –
Internetcím (URL): www.kvi.hu
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Veszprémi Kirendeltsége
Címzett: –
Cím: Mártírok útja 11. II. em. 25. szoba,
a bontás napján II. em. 26.szoba
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: 88/565-140
Telefax: 88/565-150
E-mail: –
Internetcím (URL): www.kvi.hu

Kozármisleny Község Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(0533/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Kozármisleny Község Önkormányzata
Címzett: Kozármisleny Község Önkormányzata
Cím: Alkotmány tér 55.
Postai irányítószám: 7761
Város/Község: Kozármisleny
Ország: Magyarország
Telefon: 72/570-910
Telefax: 72/570-916
E-mail: –
Internetcím (URL): –

2960

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
Építési koncesszió: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Kozármisleny, északi lakótelep közmûvesítése (út, víz-,
szennyvíz-, csapadékelvezetés).
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Kozármisleny, északi lakótelep közmûvesítése (út, víz-,
szennyvíz-, csapadékelvezetés).
II.1.7) A teljesítés helye:
Kozármisleny
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.31.23-7 alárendelt útépítés
További tárgyak:
45.23.13.00-8 vízvezeték-építés
45.23.24.00-6 szennyvízvezeték-építés
45.23.24.52-5 csapadékvíz-elvezetés
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
A feladatok megvalósításának ütemterve:
– Közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása (bölcsõde, óvoda, iskola összevonásával)
– határidõ: 2004. szeptember 1.
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– személyi feltételek, szakmai és gazdaságossági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ átgondolása, átszervezése,
– határidõ: 2004. szeptember 1.
– Tornaszoba kialakítása az óvodában bõvítéssel
– határidõ: 2008. december 31.
– 2 bölcsõdei helyiség kialakítása az óvoda épületében bõvítéssel – létszámfüggõ
– határidõ: 2008. szeptember 1.
– 1 óvodai csoportszoba kialakítása bõvítéssel – létszámfüggõ
– határidõ: 2007. szeptember 1.
– 1 fõ közoktatási tanácsos foglalkoztatása
– határidõ: 2004. szeptember 1.
– Tárgyi és eszközfej lesztés a jegy zék szerint folyamatosan
– határidõ: 2008. december 3.
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
Részletes mûszaki leírás
1. Vízvezeték-építés:
– DK110 KPE P10 nyomásvezeték 688,8 fm
– DK160 KPE P10 nyomóvezeték 154,2 fm
– 26 db ivóvízbekötés DK25 KPE P10 nyomóvezetékkel
2. Szennyvíz-építés:
– NA200 KG-PVC 745,4 fm
– NA 200 KA 237,7 fm
– 26 db szenyvízbekötés NA150 KG vezetékkel
3. Útépítés:
– „A1/1” jelû út „A2” 0-116
– 161,81 m 4 m széles
– 161,56 m 4 m széles
– 554,37 m 4 m széles
– Gyalogjárda: 1,5 m széles, egy oldalon.
Pályaszerkezet:
– utak:
– 3,5 cm vastag AB-12 aszfaltbeton – kopóréteg
– 5,0 cm vastag K-20 aszfalt – kötõréteg
– 30 cm vastag M50 jelû mechanikai stabilizáció
– 20 cm vastag 0/50 min fagyvédõ réteg
– a járdák felõli oldala döntött szegély
– járdák:
– 3,5 cm vastag AB-5 aszfaltbeton – kopóréteg
– 10 cm vastag C8 sovány betonalap
– 20 cm vastag M50 jelû mechanikai stabilizáció
– csapadékelvezetés:
– üszögpusztai mellékág mederkorrekciója
– burkolt árok hossza: 227,4 m
– nyílt árok hossza: 117,91 m
„A1/1” és „A1/2” jelû út jobb, bal oldalán az építési telkek
határa 275 m. „A2” jelû út nyugati oldalán 97,5 m.
Rózsa utca: hossza: 146,28 m, széles: 6 m, koronaszélesség:
8 m. A jobb oldalán 1,5 m járda.
Pályaszerkezet:
– utak:
– 3,5 cm vastag AB-12 aszfaltbeton – kopóréteg
– 5,0 cm vastag K-20 aszfalt – kötõréteg
– 30 cm vastag M50 jelû mechanikai stabilizáció
– 20 cm vastag 0/50 min fagyvédõ réteg
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– járdák:
– 3, cm vastag AB-5 aszfaltbeton
– 12 cm vastag C8 min betonalap
– 20 cm vastag mechanikai stabilizáció
– csapadékvíz-elvezetés: burkolt árok
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Kezdés 2005/04/15 befejezés 2005/08/20 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Jóteljesítési biztosíték, késedelmi és meghiúsulási kötbér, felelõsségbiztosítás.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Elõleg benyújtására nincs lehetõség a kivitelezés során.
Egyes közmûvek mûszaki átadását követõen 30 napon belül a
benyújtott számlák átutalással történõ kiegyenlítéssel. Útépítés
külön a fehér és fekete munkák átadását követõ 30 napos határidõvel, átutalással. Maximum 4 db részszámla.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
Kizáró okok:
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó az,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–f) pontjai
vagy a Kbt. 60. § (1) bekezdés d) pontja, vagy a Kbt. 61. §
(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
– Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti kizáró okok valamelyikének
hatálya alá tartozik.
– Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevõ(k) akivel/akikkel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjai, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjai szerinti
kizáró okok fennállnak.
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha:
– a pénzintézeti igazolások alapján számláin az ajánlati felhívás megjelenése és a megjelenést megelõzõ naptári év
napja közti idõszakban sorban állás volt,
– 2001., 2002., 2003. év bármelyikében a saját tõke értéke
kisebb, mint a jegyzett tõke értéke,
– 2001., 2002., 2003. év bármelyikében a mérleg szerinti
eredménye negatív,
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– 2002., 2003., 2004. év valamelyikében árbevétele:
a) ajánlattevõ esetében nem haladja meg a 200 millió forintot
b) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója esetében nem haladja meg
az alvállalkozói teljesítés egy évre számított idõarányos nagyságát,
– árbevételén belül az elõzõ három gazdasági év (2002.,
2003., 2004.) valamelyikében a közbeszerzés tárgya szerinti munkákból származó árbevétele,
a) ajánlattevõ esetében nem érte el a 200 millió forintot
b) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója esetében nem haladja meg
az alvállalkozói teljesítés 100%-át,
– a likviditási mutató nem éri el legalább az 1,5-et,
– a likviditási gyorsráta nem éri el legalább az 1,5-et
Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevõ, ha:
– nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti munkából
legalább 1 db, három évnél nem régebben teljesített közbeszerzés tárgyát elérõ vagy azt meghaladó nagyságú referenciamunkával,
– nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi gépparkkal (saját vagy bérelt):
– földmunkagép: 2 db
– szállító jármû: 3 db
– aszfaltbedolgozó géplánc:
a) aszfaltfiniser: 1 db
b) acéköpenyes úthenger: 1 db
c) gumikerekes úthenger: 1 db
– csõhegesztõ gép
– nem rendelkezik – a közbeszerzés tárgyaira tekintettel –
kivitelezésért közvetlenül felelõs min. 1 fõ, az 51/2000.
(VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendeletében elõírt
„A” kategóriás felelõs mûszaki vezetõvel, mely személyek nem rendelkeznek szakirányú, felsõfokú végzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlattal,
– az átlagos állományi létszám 30 fõ alatt van.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevõknek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)–(3) bekezdései szerint kell igazolnia, illetõleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt.
60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)–d) pontjainak, illetve (2) bekezdésének hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– A pénzintézeteik felsorolását tartalmazó igazolás, továbbá valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl származó,
30 napnál nem régebbi keltû igazolás az alábbi minimális
kötelezõ tartalommal:
– mióta vezeti bankszámláját, bankszámláit,
– fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
– számláin az elmúlt egy évben volt-e sorban állás,
– az elmúlt egy évben a legmagasabb értékû (egyszeri)
tranzakció számjegyeinek száma.
– A 2001., 2002., 2003. évet bemutató számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a Kbt. 66. §
(1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen.
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– A 2002., 2003., 2004. év teljes forgalmáról és ugyanezen
idõszakban a közbeszerzés tárgya szerinti munkákból
származó forgalmáról szóló ajánlattevõi nyilatkozat benyújtása.
– A 2001., 2002., 2003. évet bemutató számviteli jogszabályok szerinti beszámolójáról készült – minimum a fenti
adatok (árbevétel, mérleg szerinti eredmény, saját tõke,
jegyzett tõke, kötelezettségek, forgóeszközök) tartalmazó
kivonatos ajánlattevõi nyilatkozat benyújtása.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– 2001., 2002., 2003. év legjelentõsebb beruházásainak ismertetése, illetve igazolása a Kbt. 67. § (2) bekezdésben,
valamint a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint foglaltaknak
megfelelõen.
– A gépek rendelkezésre állásának igazolása: saját gépek
esetében ajánlattevõi nyilatkozat és állóeszköz-nyilvántartási lista, egyéb esetben a gép tulajdonosa, üzemeltetõje által tett szándéknyilatkozat csatolása.
– Az átlagos állományi létszámjelentés másolatban történõ
benyújtása vagy ajánlattevõi nyilatkozata és a személyek felsorolása (név, végzettség, foglalkozás, szem. ig.
szám).
– A kivitelezésért közvetlenül felelõs személy(ek) ajánlattevõ által megnevezése és bemutatása (végzettség és
FMV névjegyzékbe vétel igazolása, szakmai önéletrajz
becsatolása).
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítélése tekintetében az ajánlat tevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elõírt alkalmassági feltételek szerint külön-külön, azaz önállóan kell megfelelni, továbbá a mûszaki, illetve a
szakmai alkalmasság megítélése tekintetében az ajánlat tevõnek az elõírt alkalmassági feltételek szerint önállóan kell
megfelelnie.

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/24
(év/hó/nap)
Idõpont: 8.00–16.00
Ár (adott esetben): 150 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: készpénz a helyi pénztárba történõ befizetéssel.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyes átvétel.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
4
2. jótállás
3
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
114/2005.

VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –

IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (attól függõen, hogy nyílt,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/24 (év/hó/nap)
Idõpont: 16.00 óra.
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek részt.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/24 (év/hó/nap)
Idõpont: 16.00 óra
Hely: Kozármisleny, Alkotmány tér 55.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT:
Nem

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: hiánypótlásra lehetõség nincs.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja: eredményhirdetés
2005/03/31. Szerzõdéskötés az eredményhirdetés napját követõ 8. napon.
3) Az ajánlatkérési dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció át nem ruházható.
4) Az ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsõ határa, mely minden részszempont esetén azonos: 1–10 pont.
5) Az értékelés módszere, mely minden részszempont esetében azonos: részszempontokra adott legkedvezõbb ajánlat
10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül
meghatározásra.
6) A Kbt. 58. § (2) bekezdés szerinti közbeszerzési mûszaki
leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
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7) Ajánlatkérõ elõírja a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését.
8) Az ajánlattételi dokumentáció tartalmi és formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
9) Ajánlatkérõ kizárólag a Kbt. 79. § (1) bekezdésben meghatározott módon nyújthatja be ajánlatát.
10) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a megkötendõ szerzõdésnek – közös ajánlatot tevõk esetén – tartalmaznia
kell az ajánlattevõként szerzõdést kötõk közötti együttmûködés
feltételeit is.
11) Ajánlatkérõ az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összege 4 000 000 Ft. A biztosíték az ajánlattevõ választása szerint teljesíthetõ az elõírt pénzösszegnek az ajánlatkérõ bankszámlájára történõ befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzõdés
alapján kiállított – készfizetõ kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának idõpontja: az ajánlattételi határidõt megelõzõ 10. nap, idõpont:
10.00 óra.
Az ajánlati biztosíték bankszámlára történõ befizetése/átutalása esetén az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérõ számlaszámára (11731001-15332824 OTP Bank Rt.) kell befizetni, illetve
átutalni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell
tüntetni az „Északi lakótelep közmûvesítése. Ajánlati biztosíték.” szöveget. Az ajánlathoz csatolandó a befizetés, illetve átutalás teljesítésérõl szóló banki igazolás.
Az ajánlati biztosíték bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzõdéssel történõ teljesítése esetén a kedvezményezett az ajánlatkérõ kell hogy legyen. A bankgarancia, illetve
biztosítási szerzõdés érvényessége az ajánlati kötöttség idejére
kell, hogy kiterjedjen. Az ajánlathoz csatolandó a bankgarancia, illetve biztosítási szerzõdés eredeti példánya.
12) Ha a hirdetményben megjelölt határidõ(k) utolsó napja
nem munkanapra esik, a határidõt csak az ezt követõ legközelebbi munkanapon jár le.
13) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadottnál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)

Magyar Államkincstár
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(12758/2004)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Magyar Államkincstár
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Címzett: Közbeszerzési Osztály I. em. C/4100
Cím: Hold u. 4.
Postai irányítószám: 1054
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 327-3547
Telefax: 327-3593
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X

II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: X
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Aprócikk
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya
Szállítási szerzõdés.
Elektromos híradástechnikai és háztartási eszközök, tisztítószerek, egyéb háztartásban használatos anyagok beszerzése a
dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.7) A teljesítés helye:
A Magyar Államkincstár Központja és Megyei Területi
Igazgatóságai a dokumentáció címjegyzék-melléklete szerint.
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
26.13.31.00-0
További tárgyak:
26.15.24.00-2
28.61.00.00-1
29.71.34.30-3
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel
NEM: X
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
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II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség
33 884 db vegyes apró- és iparcikk, tisztítószerek a dokumentációban részletezettek szerint.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje: –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban 36
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: 7000 Ft/nap
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
– Ajánlatkérõ elõleget nem fizet.
– Ajánlatkérõ a benyújtott számla ellenértékét a szerzõdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstõl számított legkésõbb tizenöt napon belül átutalással
egyenlíti ki.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy: –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az ajánlattevõ személyes (jogi) helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok):
– Nem lehet ajánlat tevõ vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés
a)–f) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
– Nem lehet ajánlat tevõ, vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)–c) pontokben felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll. Nem lehet továbbá alvállalkozó (10% alatti
sem), akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
– Nem lehet ajánlat tevõ, vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
a)–b) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság megítélése:
Ajánlatkérõ a Kbt. 66. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai szerint vizsgálja az ajánlattevõk (beleértve a közös ajánlattevõt is),
illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmasságát. Az ajánlattevõknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell
megfelelniük.
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Alkalmatlanság megítélésének feltételei:
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint benyújtott
pénzintézeti nyilatkozata(i) alapján megállapítható, hogy
a bankszámláján az ajánlat benyújtását megelõzõ 12 hónapban 30 napnál hosszabb sorban állás elõfordult.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint becsatolt,
2002., 2003. évi beszámolók mérleg szerinti eredménye
bármelyik évben negatív.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint benyújtott nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti éves forgalma a vizsgált három év (2002.,
2003., 2004.) bármelyikében nem érte el a 10 millió Ft-ot.
Mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasság megítélése: ajánlatkérõ a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint vizsgálja az
ajánlattevõk (beleértve a közös ajánlattevõt is), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók alkalmasságát. Az ajánlattevõknek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell megfelelni a
Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjának.
Alkalmatlanság megítélésének feltételei:
– A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint benyújtott nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az elõzõ (2002.,
2003., 2004.) három éven belül nem volt legalább kettõ db
tízmillió forint összegû szállítása.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A jogi helyzet (kizáró okok) vonatkozásában ajánlattevõnek,
illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 63. § (2)–(3) bekezdései, valamint a Közbeszerzések Tanácsa Tájékoztatója
szerint kell az igazolásokat és a nyilatkozatokat benyújtania.
– A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–d) és f), valamint a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–c) pontjai tekintetében írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a fent említett kizáró okok
hatálya alá.
– A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében igazolásokat kell benyújtania, melyet a Kbt. 63. § (2) bekezdés
b) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglaltak
szerint kell teljesíteni.
– A Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz
(az ajánlat beadásától számított) 60 napnál nem régebbi – a
jelenlegi (aktuális) cégállapotot bemutató – cégbíróság,
vagy hatáskörrel rendelkezõ intézmény, szervezet által kibocsátott, a Kbt. 63. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelõ kivonat vagy igazolás – magyarországi bejegyzésû társaság esetén cégkivonat – eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányának benyújtása szükséges.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 30 napnál nem
régebbi eredeti pénzintézeti nyilatkozato(ka)t kell becsatolni ajánlattevõ valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl a következõ tartalommal:
– mióta vezeti az ajánlattevõ bankszámláját,
– a pénzintézet és ajánlattevõ kapcsolatának jellemzése
(jó, széles körû, csak számlakapcsolat),
– ajánlattevõ minõsítése (fizetési kötelezettségeinek idõben eleget tesz-e),
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– ajánlattevõ bankszámláján van-e, volt-e sorban állás, és
ha igen, mikor és mennyi ideig.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevõ
2002., 2003. évi, a számviteli törvénynek megfelelõ beszámolóinak (egyszerûsített mérlegének vagy konszolidált mérlegeinek) benyújtásával.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat
ajánlattevõ 2002., 2003. és 2004. évi teljes forgalmáról és
ezen belül a beszerzés tárgyára vonatkozó forgalmának
nagyságáról.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
A mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasság ajánlattevõ, illetve
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részérõl igazolható:
– Ajánlattevõ nyilatkozata az elõzõ legfeljebb három év
(2002–2003–2004.) legjelentõsebb szállításainak ismertetésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (1) bekezdésében elõírtaknak megfelelõ módon kell igazolni.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): –
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? –
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét? –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén: –
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? –
IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított
eljárás alkalmazásának indokolása: –
IV.1.5) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel: –
IV.1.5.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató: –
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/05
(év/hó/nap)
Idõpont: 13.00 óra
Ár (adott esetben): –
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: –
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A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció térítésmentesen átvehetõ munkanapokon 9.00–13.00
óráig személyesen az I.3) pontban megjelölt helyen.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
52 nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 13.00 óra
IV.3.4) Az ajánlat tételi felhívás megküldése a kiválasztott jelent kezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás
esetén): –
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama
30 nap (az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: –
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Ajánlatkérõ az ajánlatok felbontására a 2003. évi CXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdésében nevesített személyeken kívül
mást nem hív meg.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/25 (év/hó/nap)
Idõpont: 13.00 óra
Hely: Magyar Államkincstár Közbeszerzési Osztály, 1054
Budapest, Hold u. 4. I. emelet C/100
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT:
Igen, 2007. II. félév.
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ lehetõvé teszi a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlás.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/07, 13.00 óra.
Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/04/15, 13.00 óra.
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési idõpontja: –
4) Az ajánlat minden lapját folyamatos sorszámmal ellátva,
a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban
3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani. A borítékra ráírandó: „Aprócikk”. Az ajánlaton szerepelnie kell az
„eredeti” vagy a „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az
eredeti példány tartalma a mérvadó. Az eredeti példányt ron-
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csolásmentesen nem bontható módon, a lapokat zsinórral átfûzve, azt címkével leragasztva, a címkét cégbélyegzõ-lenyomattal ellátva és azt aláírva kell benyújtani.
5) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követõ – elsõ oldalaként
felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az ajánlatok
felbontásakor ismertetésre kerülõ adatokat a dokumentációban
meghatározottak szerint.
6) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban
nem szereplõ aláíró esetében az erre vonatkozó írásos megbízást.
7) Minden ajánlattevõnek a cégkivonattal egyezõen kell
nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik, és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet
nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonatban
még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés
már megszûnt, de a változás bejegyzése a 60 napnál nem régebbi keltezésû cégkivonat kiadásának idõpontjáig nem történt
meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondólevél,
vagy a bank – számlavezetés megszûnésének idõpontjára vonatkozó – nyilatkozatának becsatolása is.
8) A pénzintézeti igazolások a különbözõ bankok gyakorlatának megfelelõen eltérõ formájúak és tartalmúak lehetnek,
de mindegyiknek egyértelmû választ kell adnia a felhívásban
megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
9) Ajánlattevõ csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy tudomásul veszi, az ajánlatkérõ elõleget nem ad.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ üzleti körében
általánosan alkalmazott szerzõdéses feltételeket.
11) Ajánlatkérõ lehetõvé teszi a Kbt. 83. § (1) bekezdése
szerinti hiánypótlást.
12) Ajánlattevõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja az írásbeli megrendelés kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belüli teljesítési határidõt.
13) Ajánlattevõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja: megrendelõ esetenkénti sürgõs igényeit a megrendelés kézhezvételétõl számított 1 munkanapon belül teljesíti.
14) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a csomagolás és a
helyszínre szállítás költségeit.
15) Ajánlattevõ nyilatkozata arra vonatkozóan: vállalja,
hogy hibás teljesítés esetén a jelzett reklamáció alapján 4 munkanapon belül intézkedik.
16) Külföldi ajánlattevõ esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával – magyar nyelven kell benyújtani.
A Kbt. 63. § -aszerinti hatósági igazolásokat és ajánlattevõi nyilatkozatokat, cégkivonatot, aláírási címpéldányt és/vagy esetleges aláírási felhatalmazást hitelesített magyar fordításban kell
benyújtani.
17) A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérõ csak akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidõig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztésébõl eredõ kockázat
ajánlattevõt terheli.
18) Felhívjuk a figyelmet, hogy ajánlatkérõ a kizáró okok
igazolásának mikéntje tekintetében a Közbeszerzési Értesítõben 2004. augusztus 30-án megjelent elnöki tájékoztatóban
foglaltakat veszi figyelembe és aszerint jár el.
19) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadóak.
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20) Ajánlattevõ csatolja nyilatkozatát a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról. A nyilatkozatot nemleges válasz esetén is kérjük csatolni.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)

Margitszigeti Atlétikai Centrum
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(0926/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Margitszigeti Atlétikai Centrum
Címzett: Margitszigeti Atlétikai Centrum
Cím: Margitsziget, Pf. 642
Postai irányítószám: 1399
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 329-3406
Telefax: 329-3540
E-mail: info@margitsziget.com
Internetcím (URL): –
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
Építési koncesszió: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
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II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Építési szerzõdés
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
A Margitszigeti Atlétikai Centrum 23008/8 hrsz.-ú ingatlanán meglévõ tenisztelep földszintes épületének átalakítása, bõvítése (konyha áthelyezése, étterem, szociális vizesblokkok áthelyezése, két teniszpálya fölött légzsákos szerkezetû sátor
ideiglenes felállítása).
II.1.7) A teljesítés helye:
1138 Budapest, Margitsziget
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
További tárgyak:
45.21.00.00-2
45.21.22.00-8
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
– konyha áthelyezése, étterem, szociális vizesblokkok áthelyezése, nettó alapterület 243,62 m2,
– két teniszpálya fölött légzsákos szerkezetû sátor ideiglenes felállítása.
Ajánlatkérõ a Kbt. 50. § (2) bekezdés alapján kiköti a teljes
mennyiségtõl való ±10%-os eltérés lehetõségét.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés:
/
/
és/vagy
befejezés 2005/10/31 (év/hó/nap)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
Késedelmi kötbér mértéke: min. 1,5%/nap, max. 1%.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 12%
Megvalósulási bankgarancia mértéke: 12%
Jóteljesítési bankgarancia mértéke: min. 5%, max. 12%
A kötbérek és garanciák vetítési alapja ütemenként a bruttó
szerzõdéses ellenérték.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott munka pénzügyi ellenértéke az ajánlatkérõ rendelkezésére áll. Elõleget ajánlattevõ nem fizet.
Ajánlattevõ 2 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be olyképpen, hogy végszámlája a szerzõdéses ellenértéknek min.
20%-a lehet.
A részszámláknak teljesítésarányosaknak kell lenniük.
Ajánlatkérõ az igazolt teljesítést követõen kiállított számla
(rész-, illetõleg végszámla) kézhezvételét követõ 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérõ a nyertes közös ajánlattevõktõl nem követeli
meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevõknek egyetemleges kötelezettséget és
felelõsséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni,
hogy képviselõként melyik ajánlattevõ jár el, az erre vonatkozó
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
a) Ajánlatkérõ ajánlattevõt kizárja az eljárásból, ha
– ajánlattevõvel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott
kizárási okok bármelyike fennáll,
– ha az ajánlattevõ által a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójá(i)val szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott kizárási okok bármelyike fennáll,
– ajánlattevõ bármely alvállalkozójával szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott kizárási okok bármelyike
fennáll.
– Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevõ, aki, illetõleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója(i) esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt
kizáró okok fennállnak.
b) Alkalmatlanság:
– Pénzintézeti nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy
ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója(i)
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bármely pénzintézetnél vezetett számláján a pénzintézeti
nyilatkozat kiállítását megelõzõ egy év során egy esetben
60 napot meghaladó idõtartamú sorban állás volt.
– Ajánlattevõnek a 2001., 2002., és 2003. évekre csatolt
számviteli beszámolójának mérleg szerinti eredménye
bármelyik évben negatív.
– Ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
(együttesen) nincs legalább egy referencialevéllel igazolt,
a közbeszerzés tárgyával megegyezõ – az elõzõ öt évben
(2000., 2001., 2002., 2003., 2004.) befejezett, bruttó
80,0 M Ft magasépítési referenciamunkája.
– Ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója által megjelölt vezetõk, szakemberek nem felelnek meg az
alábbi követelményeknek:
– a kivitelezésért közvetlenül felelõs projektvezetõ (létesítményfelelõs) nem rendelkezik szakirányú felsõfokú
szakképesítéssel és nem szerepel a felelõs mûszaki
vezetõi névjegyzékben az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–
GM–KöViM együttes rendelet 1. számú melléklet
1. Építési munkák „B” kategóriás besorolással.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
A kizárási okokkal kapcsolatban ajánlatkérõ a Kbt. 63. §
(2)–(3) bekezdései és a Közbeszerzések Tanácsa által a Közbeszerzési Értesítõ 2004. augusztus 30-án e tárgykörben kiadott
tájékoztatója szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat kéri eredeti vagy hiteles másolatban benyújtani mind az ajánlattevõre,
mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
a) Ajánlattevõ valamennyi számlavezetõ pénzintézetének –
az ajánlattételi határidõ lejártának napját megelõzõ 60 napnál
nem régebbi keltezésû – nyilatkozata (eredeti vagy hiteles másolati példány) fizetõképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal:
– a számla megnyitásának idõpontja
– a pénzintézet és az ügyfél kapcsolatának jellemzése, az
ügyfél minõsítése
– az ügyfél hitel- és fizetõképessége
– az ügyfél fizetési kötelezettségének eleget tett-e (számláján a nyilatkozattételt megelõzõ 1 évben sorban állás elõfordult-e, ha igen, mikor, mennyi ideig).
b) Ajánlattevõ 2001., 2002. és 2003. évre vonatkozó, a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (eredeti vagy hiteles másolati példány).
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása a) pontjában
kért irato(ka)t a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan
is csatolni kell.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
a) Az elõzõ öt (2000., 2001., 2002., 2003., 2004.) évben befejezett, a jelen közbeszerzés tárgyával megegyezõ magasépítési munkáinak a szerzõdést kötõ másik fél által kiadott igazolása – a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján – az alábbi tartalommal:
az elvégzett munka mûszaki tartalmának rövid ismertetése, az
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ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a teljesítés helye, a
teljesítés elõírásoknak, szerzõdésnek való megfelelõsége (eredeti vagy hiteles másolati példány).
b) Azoknak a szakembereknek, (szervezeteknek), illetõleg
vezetõknek a megnevezése, képzettségük, szakmai gyakorlatuk
ismertetése, akiket ajánlattevõ be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandók továbbá az érintett személyeket a feladat ellátására
feljogosító dokumentumok (eredeti vagy hiteles másolati példány).
A mûszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására kért iratokat a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan is csatolni
kell.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): –
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.1.5) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben)
IV.1.5.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:
vagy: minimum
/ maximum
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IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. teljes mûszaki tartalmat lefedõ vállalási ár
60
2. véghatáridõre vállalt késedelmi kötbér
mértéke
20
3. a felhívás II.3) pontjában jelzett befejezésnél kedvezõbb teljesítési határidõ vállalása
(év/hó/nap)
10
4. jóteljesítési bankgarancia mértéke (a szerzõdés bruttó értékének %-ában)
10
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/29
(év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
Ár (adott esetben): 60 000 Ft + áfa = 75 000 Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a befizetés történhet készpénzben az intézet házipénztárában vagy átutalással a Margitszigeti
Atlétikai Centrum OTP és Kereskedelmi Banknál vezetett
11784009-15490294 számú költségvetési elszámolási számlájára „Tenisztelep korszerûsítés-téliesítés dokumentáció ellenértéke” feltüntetésével.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ személyesen, a befizetés igazolását követõen, munkanapokon 9.00–13.00 óra között, a beadás napján
9.00–11.00 óra között. A befizetés igazolható az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítõ pénzintézet által hitelesített
(pénzintézeti bélyegzõlenyomat + aláírás) eredeti példányával
vagy a házipénztárban kapott számla bemutatásával.
Amennyiben ajánlattevõk a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján
az ajánlati dokumentáció megküldését kérik, azt a Margitszigeti Atlétikai Centrum 1/329-3540 telefaxszámára eljuttatott, erre
irányuló kérelemmel kell kezdeményezni. A kérelemnek legkésõbb az ajánlattételi határidõ letelte elõtt 4 nappal kell beérkeznie, melyhez mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló terhelési értesítõ pénzintézet által hitelesített
(pénzintézeti bélyegzõlenyomat + aláírás) eredeti példányát.
Az ajánlati dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele, másra át nem ruházható.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ (attól függõen, hogy nyílt,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/29 (év/hó/nap)
vagy:
nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 11.00 óra.
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott
jelentkezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum
/
/
(év/hó/nap)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók
Magyar
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IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve
283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
/
/
-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 60 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerintiek.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/29 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
Hely: Margitszigeti Atlétikai Centrum, 1138 Budapest, Margitsziget
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT:
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét kizárja.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Eredményhirdetés: 2005. április 7., 11.00 óra
Szerzõdéskötés: 2005. április 15., 11.00 óra
– Ajánlatkérõ a kiegészítõ tájékoztatás céljából – a Kbt.
56. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakon túlmenõen – a
Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján konzultációt tart.
A konzultáció idõpontja: 2005. március 7-én 11.00 óra.
A konzultáció helye: Margitszigeti Atlétikai Centrum, 1138
Budapest, Margitsziget.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója(i) nyilatkozatát, hogy a pénzintézeti nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzintézetnél
nem vezet számlát.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevõ Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatát.
– Ajánlattevõnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell:
– az ajánlattételi határidõt megelõzõ 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
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– a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,
– az esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem
cégbírósági érkeztetõbélyegzõ-lenyomattal ellátott példánya.
A cégkivonatban nem szereplõ kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó
írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell.
– Az ajánlattételi dokumentáció részét képezõ szerzõdéstervezett változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, értelemszerûen kitöltve, szignálva az ajánlathoz mellékelni
kell.
Az ajánlati felhívás II.1.1) pontjában meghatározott késedelmi és meghiúsulási kötbér, valamint megvalósulási és jóteljesítési garancia vállalása kötelezõ.
– Ajánlattevõ kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles
csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a
vállalkozásra vonatkozó felelõsségbiztosítási szerzõdést
köt, illetve a meglévõ biztosítási szerzõdését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.
– Ajánlattevõ köteles ajánlatához a tervdokumentációban
kiadott árazatlan tételes költségvetések minden sorát kitöltve (beárazva) csatolni, és kétoszlopos fõösszesítõt
mellékelni. A költségvetés minden sorának kitöltése az
ajánlat érvényességének feltétele.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatás összegére [Kbt. 70. § (1) bekezdés].
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevõ nyilatkozatát a
Kbt. 72. §-a szerint.
– Ha az ajánlatkérõ az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezõbb ajánlatot tevõt követõ ajánlattevõt, akkor az
eljárás nyertesének visszalépése esetén vele fog szerzõdést kötni.
– A kidolgozott ajánlatot zárt csomagolásban, 3 (1 eredeti
és 2 másolati) példányban kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölést. Esetleges eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát: „Tenisztelep korszerûsítés-téliesítés,
ajánlat, nyílt közbeszerzési eljárás, az ajánlattételi határidõig nem bontható fel”. Az ajánlatok részleges tartalmi,
formai követelményei a részletes dokumentációban kerülnek meghatározásra.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérõ akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidõig sor került az I.4) pontban megjelölt címen. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébõl eredõ kockázat az ajánlattevõt terheli. A postán feladott
ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”
– Az elbírálási tartomány alsó és felsõ határa: 0–10 pont.
Módszere: a legkedvezõbb tartalmi elem kapja a maximális
pontszámot, a vizsgált tartalmi elem amennyi %-kal eltér a legjobbhoz képest, annyi %-kal kap kevesebb pontot (ha a számítás alapján negatív szám jönne ki, akkor is 0 pontot kap).

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/02 (év/hó/nap)
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására
(0497/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Cím: Városház tér 8.
Postai irányítószám: 3525
Város/Község: Miskolc
Ország: Magyarország
Telefon: 46/512-700
Telefax: 46/348-816
E-mail: vuzem.ph@miskolc.hu
Internetcím (URL): www.miskolc.hu
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: –
Építési koncesszió: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
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II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: –
IGEN: X
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Keretmegállapodás Miskolc közigazgatási határán belüli útépítési beruházások és útburkolat-felújítási munkálatokra vonatkozóan, a dokumentációban meghatározott részletezettséggel.
II.1.7) A teljesítés helye:
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül.
NUTS-kód: –
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.31.20-6
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás(ok) során kerül
meghatározásra.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): –
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Idõtartam hónap(ok)ban
és/vagy napokban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
/
/
és/vagy
vagy: kezdés
befejezés 2005/11/30 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben)
A teljesítés idejére teljesítési bankgarancia.
A vállalt jótállási idõre jótállási bankgarancia.
A szerzõdésszerû teljesítés tekintetében nemteljesítési, késedelmes teljesítési és hibás teljesítési kötbér.
III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérõ elõleget nem fizet. Fizetési határidõ: a mûszaki
ellenõr által igazolt teljesítést követõen a számla kézhezvételétõl számított 30 napon belül.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A nyertes közös ajánlattevõktõl gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de a közös ajánlattevõknek társulási
megállapodást kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell az
egyetemleges felelõsség- és kötelezettségvállalást, továbbá a
szerzõdés aláírására jogosult tag megnevezését.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
– akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–c) pontjaiban, a Kbt. 61. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõk:
– 500 000 HUF feletti, 60 napot meghaladó, sorban álló tételre utaló pénzintézeti nyilatkozata van az elmúlt 3 év
(2002., 2003., 2004.) bármelyikében.
– Ha banki nyilatkozattal nem tud igazolni 200 millió forint
hitelképességet.
– Ha az elmúlt három év (2001., 2002., 2003.) bármelyikében a számviteli beszámolójában az üzleti tevékenység
eredménye negatív.
– Ha a mérlegbeszámolójában szereplõ saját tõke összege
az elõzõ három év (2001., 2002., 2003.) valamelyikében
nem éri el a 700 millió forintot.
– Amennyiben az ajánlattevõnek a saját vállalkozásban
végzett útépítési munkákból származó bruttó árbevétele
az elõzõ három év valamelyikében (2002., 2003., 2004.)
nem éri el az 500 millió forintot.
Mûszaki alkalmasságot kizáró tényezõk:
– Alkalmatlan az ajánlattevõ, ha az elmúlt három évben
(2002., 2003., 2004.) nincs legalább egy db bruttó 1,0 millió Ft-ot, vagy kettõ db egyenként bruttó 500 millió Ft-ot
meghaladó fõvállalkozóként végzett és átadott, referencialevéllel igazolt útépítési/útburkolat-felújítási teljesítése.
– Amennyiben az ajánlattevõ nem rendelkezik (saját tulajdonú, vagy egyéb módon rendelkezésére álló) a munkák
elvégzéséhez alapvetõen szükséges mûszaki és technikai
felszereltséggel [legalább 3 db árokásó-rakodó, 3 db önjáró autógréder, 1 db aszfaltbedolgozó géplánc (1 db finiser, 1 db burkolatmaró, 1 db legalább 10 tonnás vibrációs
úthenger, 1 db gumihenger), 5 db szállító jármû, 1 db öntöttaszfalt-szállító jármû].
– Aki nem rendelkezik az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–
KöViM együttes rendeletben elõírt, legalább 4 fõ „A” ketagóriás útépítési és 1 fõ „A” kategóriás vízépítési felelõs
mûszaki vezetõi engedéllyel rendelkezõ, saját állományú
szakemberrel.
Ajánlatkérõ az alkalmasságot az együttes ajánlattevõk esetében a pénzügyi, gazdasági alkalmasság tekintetében külön-külön, valamint az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója esetében is külön-külön követeli meg, míg a mûszaki alkalmasság tekintetében együttes alkalmasságot követel.
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III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az
ajánlatban nyilatkozni kell:
– A Kbt. 63. §-a szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdés a)–f) pontjainak, valamint a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–c) pontjainak és a Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Ajánlattevõnek és közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban csatolni kell:
– a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit az utóbbi
3 évrõl (2001., 2002., 2003.), könyvvizsgálói záradékkal
(a beszámoló másolati példánya a cégjegyzésre jogosult
hitelesítésével nyújtható be),
– valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl származó,
60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján]:
– mióta vezeti az ajánlattevõ bankszámláját,
– fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– az elmúlt három évben számláján volt-e sorban állás, és
ha igen, milyen idõtartamban és összegre vonatkozóan,
továbbá jelenleg van-e sorban állás, és ha igen, milyen
összegben,
– valamely számlavezetõ pénzintézetétõl származó nyilatkozat, hogy az ajánlattevõ rendelkezik 200 millió Ft hitelképességgel,
– nyilatkozatát, amely évenkénti bontásban tartalmazza
(2002., 2003., 2004.), hogy mekkora volt az útberuházási/útburkolat-felújítási tevékenységbõl származó bruttó
árbevétele.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Az ajánlattevõ elõzõ három évben végzett (2002., 2003.,
2004.), befejezett útépítési/útburkolat-felújítási teljesítésének referenciakánt való ismertetése (60 napnál nem régebbi igazolás) a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint az alábbi
tartalommal:
– az építmény megnevezése, a megbízó neve, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítésben való részvétel formája, a kezdési és a befejezési határidõ pontos megjelölése, a felvilágosítást adó személy nevének és telefonszámának feltüntetése, továbbá a szerzõdést kötõ
másik félnek nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
elõírásoknak és a szerzõdésnek megfelelõen történt-e.
– Az ajánlattevõ mûszaki-technikai felszereltségét ismertetni kell, azaz ajánlattevõ nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik az alábbi gépjármûvekkel:
– 3 db árokásó-rakodó
– 3 db önjáró autógréder
– 1 db aszfaltbedolgozó géplánc, azon belül: 1 db finiser,
1 db burkolatmaró, 1 db legalább 10 tonnás vibrációs
úthenger, 1 db gumihenger
– 5 db szállító jármû, 1 db öntöttaszfalt-szállító jármû
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– Azoknak a szakembereknek, illetve vezetõknek a megnevezésével, képzettségük (szükséges az oklevelük közjegyzõ általi hitelesített másolata), szakmai életrajzaik ismertetésével, akiket be kíván vonni az érdemi teljesítésbe,
továbbá annak igazolása, hogy a kivitelezés irányításában
részt vevõ szakemberek rendelkeznek az illetékes hatóságtól származó határozattal (szükséges a közjegyzõ általi
hitelesített másolat) a felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékbe való felvételrõl.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben): –
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.1.5) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben)
IV.1.5.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:
vagy: minimum
/ maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
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B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
I. Ajánlati ár
200
Ajánlati ár alszempontjai
– I/A útépítési beruházási munkák
– I/A/1. Munkagödör földkiemelése épületek
és mûtárgyak helyén, gépi erõvel. Kiegészítõ kézi földmukával, bármely konzisztenciájú I–IV. oszt. Talajban, deponálva, vagy
jármûre rakva 10 m2 alapterületig, 2 m mélységig (Ft/1 m3)
3
– I/A/2. Mint elõzõ (I/A/1.), de 10,1–150 m2
alapterületig (Ft/1 m3)
3
– I/A/3. Munkaárok földkiemelése közmûvesített területen. Kézi erõvel, bármely konzisztenciájú, I–IV. o. talajban deponálva,
vagy jármûre rakva dúcolás nélkül 2 m2 szelvényig (Ft/ 1 m3)
3
– I/A/4. Mint elõzõ (I/A/3.), de 2 m2 szelvény
felett (Ft/1 m3)
3
– I/A/5. Mint elõzõ (I/A/3.), de dúcolt árokból 3 m árokszélességig (Ft/1 m3)
3
– I/A/6. Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, kézi erõvel vezetékek felett és mellett
50 cm vtg.-ig (Ft/1 m3)
3
– I/A/7. Mint elõzõ (I/A/6.), de gépi erõvel
(Ft/1 m3)
3
– I/A/8. Földkitermelés bevágásban gépi erõvel I–IV. o. talajban 50 m szállítással
(Ft/1 m3)
3
– I/A/9. Fejtett föld felrakása szállító eszközre géppel (Ft/1 m3)
2
– I/A/10. Fejtett föld szállítása 5 km távolságig (Ft/1 m3)
2
– I/A/11. Padkaszivárgó vagy kavicsléc készítése kézi erõvel, 0,2–0,3 m méretben
(Ft/1 fm)
2
– I/A/12. Tömörítés bármely tömörségi osztályban, gépi erõvel nagy felületen (85%-os
tömörség) (Ft/1 m3)
2
– I/A/13. Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi
erõvel, kiegészítõ kézi munkával (Ft/1 m2)
2
– I/A/14. Simító hengerelés a földmû (tükör
felületén) gépi erõvel, 3,0 m szélesség felett
(Ft/1 m2)
2
– I/A/15. Padkarendezés gépi erõvel, kiegészítõ kézi munkával (Ft/1 m2)
2
– I/A/16. Talajjavító réteg készítése útépítésnél, homokos kavicsból, 3,00 m szélesség
felett (Ft/1 m3)
2
– I/A/17. Homokos kavics feltöltése munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I– IV. o. talajban kézi erõvel, vezetékek felett és mellett 50,0 cm vtg.-ig (Ft/1 m3)
2
– I/A/18. Földvisszatöltési munka árokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I–IV. o.
talajban kézi erõvel, vezetékek felett és mellett 50,0 cm-en túli szelvényrészben (Ft/1 m3)
2

– I/A/19. Munkaárok dúcolása és bontása
5,0 m mélységig, 0,8–2,0 m árokszélesség
között kétoldali hézagos dúcolás (Ft/1 m2)
– I/A/20. Munkaárok dúcolása és bontása
2,0 m mélységig, hézagos (Ft/1 m2)
– I/A/21. Betonacél-szerelés 12–20 mm átmérõig B 38.24 : B 60.50 elhelyezve (Ft/1 tonna)
– I/A/22. Öv- és talpárok (szabványárok) készítése bármely keresztmetszettel, gépi erõvel, kiegészítõ kézi munkával (Ft/1 m3)
– I/A/23. Kisméretû csatorna (nyílt árok) építése, 1,0 m2 szelvényig kézi erõvel (Ft/1 m3)
– I/A/24. TB 30/50/40 elõre gyártott mederburkoló elem szállítása, elhelyezése munkagödörbe cem. hab. illesztéssel 367 kg/db
(Ft/1 db)
– I/A/25. Mint elõzõ (I/A/24.), de 456 kg/db
(Ft/1 db)
– I/A/26. Mint elõzõ (I/A/24.), de vb. fedlap
szállítása, elhelyezése cem. hab. illesztéssel
84 kg/db (Ft/1 db)
– I/A/27. Öntöttvas víznyelõ rács elhelyezése
cem. hab. rögzítéssel, 50 ´ 50 cm belméretû
víznyelõ aknához (Ft/1 db)
– I/A/28. Öntöttvas aknafedlap és keret elhelyezése (Ft/1 db)
– I/A/29. KG–PVC csatornacsövek és idomok fektetése és szerelése földárokba
DN 200 (Ft/1 db)
– I/A/30. Mint elõzõ (I/A/29.), de DN 500
(Ft/1 db)
– I/A/32. Szórt útalap készítése 25 cm vtg.-ban
Z 20/45 zúzottkõbõl, bontott anyag felhasználásával (Ft/1 m3)
– I/A/33. Szórt útalap készítése 25 cm vtg.-ban
Z 20/45 zúzottkõbõl, hengerelt zúzottpálya
kiékelése Z 5/12 zúzalékkal (Ft/1 m3)
– I/A/34. Öntött aszfalt készítése 3 cm vastagságban (Ft/1 m2)
– I/A/35. JU-20 jelû hengerelt aszfalt kötõréteg készítése 6 cm vtg.-ban (Ft/1 m3)
– I/A/36. AB-12/N jelû hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg.-ban (Ft/1 m3)
– I/A/37. AB-8 helû hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévõ réteg felületének
elõzetes letakarításával 2,5–6,0 cm-es vastagságban (Ft/1 m3)
– I/B Útfenntartás, helyreállítási munkák
– I/B/1. Aszfaltbedolgozás élbevágás nélkül
(Ft/1 m3)
– I/B/2. Beton útalap készítése C-8 min. betonból (Ft/1 m3)
– I/B/3. Mint elõzõ tétel (I/B/2.), de C-10
min. betonból (Ft/1 m3)
– I/B/4. Útszegély építése (kiemelt v. süllyesztett) beton alapgerenda, elõre gyártott elemekbõl (Ft/1 fm)
– I/B/5. Kerti szegély építése elõre gyártott
elemekbõl (Ft/1 fm)
– I/B/6. Kavicsfeltöltés-készítés (Ft/1 m3)

2973

2
2
2

2
2

2
2

2

2
2

2
2

5

5
5
5
5

5

1
1
1

1
1
1

2974

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

– I/B/7. Törmelékszállítás (Ft/1 m3)
1
– I/B/8. Kátyúzás 6 cm vtg.-ig 1 m2 alatt
AB-12 aszfaltkeverékkel (Ft/1 m3)
6
– I/B/9. Kátyúzás 6 cm vtg.-ig 1 m2 alatt
AB-8 aszfaltkeverékkel (Ft/1 m3)
6
– I/B/10. Mint elõzõ tétel (I/B/9.), de 1 m2 felett (Ft/1 m3)
6
– I/B/11. Kátyúzás 6 cm vtg.-ig 1 m2 felett
AB-12 aszfaltkeverékkel (Ft/1 m3)
10
– I/B/12. Összefüggõ felület aszfaltozása 100 m2
alatt AB-12 aszfaltkeverékkel (Ft/1 m3)
10
– I/B/13. Mint elõzõ tétel (I/B/12.), de 100 m2
felett (Ft/1 m3)
10
– I/B/14. Aszfalt és betonburkolat bontása
(Ft/1 m3)
10
– I/B/15. Útszegélykõ bontása, betongerendával (Ft/1 fm)
10
– I/B/16. Tisztítóakna szintbe emelése, megl.
fedlap felhaszn. Æ600 mm (Ft/1 db)
5
– I/B/17. Mint elõzõ tétel, de új aknafedlappal (Ft/1 db)
5
– I/B/18. Víznyelõ rács szintbe emelése,
meglévõ felhasználásával (Ft/1 db)
5
– I/B/19. Mint elõzõ tétel (I/B/18.), de új fedlappal (Ft/1 db)
5
– I/B/20. Gáz-, vízcsapszekrény szintbe emelése (Ft/ 1 db)
5
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/03/25
(év/hó/nap)
Idõpont: –
Ár (adott esetben): 200 000 HUF + 25% áfa
Pénznem: forint
A fizetés feltételei és módja: Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala házipénztárába (3525 Miskolc, Városház tér 8. II. udvar, földszint) történõ befizetés. A befizetést igazoló pénztárbizonylat bemutatása a mûszaki dokumentáció átvételéhez szükséges.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ személyesen, vagy meghatalmazott útján
munkanapokon 8.00–10.00 óra között, illetõleg a Kbt. 54. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt 2 nappal megküldésre kerül.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/24 (év/hó/nap)
nap (a hirdetmény feladásától számítva)
vagy:
Idõpont: 10.00 óra
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott
jelentkezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum
/
/
(év/hó/nap)
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IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve
283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
/
/
-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy 60 nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/24 (év/hó/nap)
Idõpont: 10.00
Hely: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) Városüzemeltetési és Beruházási Osztály, III. udvar, tetõtéri tárgyaló.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT: –
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: ajánlatkérõ hiánypótlásra lehetõséget ad.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
Az eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/04, 10.00 óra.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/04/12, 10.00 óra.
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési idõpontja: –
4) Érvénytelen ajánlattevõ ajánlata, amennyiben nem rendelkezik:
– 30 km-en belüli mûködõ aszfaltkeverõ teleppel,
– öntöttaszfaltot gyártó üzemmel/keverõvel.
Fentiekre vonatkozóan ajánlattevõnek nyilatkoznia kell.
5) Ajánlatkérõ a Kbt. 48. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevõt, hogy a szolgáltatás részbeni ellenértékére vonatkozóan támogatási igényt (a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetésérõl szóló törvény 5. számú mellékletének 24. pontjára vonatkozóan) fog benyújtani, és a támogatási igény el nem
fogadása megalapozhatja a Kbt. 82. §, a 99. § (3) bekezdés és a
303. § alkalmazását.
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6) A Kbt. 70. § (1) bekezdése, a Kbt. 71. § (1) bekezdés
a), illetve b) pontja, a Kbt. 71. § (3) bekezdése, valamint a Kbt.
72. §-a szerinti nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
7) A keretmegállapodás megkötésére a bírálati szempontok
szerinti elsõ 3 legkedvezõbb ajánlatot tevõvel kerül sor.
8) Az ajánlatok értékelésének módszere: az egyes részszempontok 1–10-ig pontozhatók. A legkedvezõbb részszempont
automatikusan 10 pontot kap, a többi részszempont pedig – a
legkedvezõbbhöz képest – arányosan kap pontot. A részszemponthoz tartozó súlyszámot és a kapott pontot össze kell szorozni. Az így kapott összes értéket össze kell adni.
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9) Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció
megvétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. Ajánlattevõnek a dokumentációra figyelemmel kell ajánlatát benyújtania.
10) Az ajánlatokat zárt borítékban „Ajánlat Miskolc MJV
Önkormányzatának közúti beruházások és útburkolat-felújítások kapcsán kiírt közbeszerzésére” megjelöléssel, két (egy eredeti, egy másolati) példányban kell benyújtani.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
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14. szám

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
részvételi felhívása tárgyalásos eljárás
megindítására
(0347/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Címzett: Logisztikai Osztály
Cím: Kandó K. u. 13., igazgatósági épület, I. em. 134. sz.
Postai irányítószám: 9027
Város/Község: Gyõr
Ország: Magyarország
Telefon: 96/521-588; 06-30-520-6430
Telefax: 96/521-669
E-mail: akos.hecz@eon-hungaria.com
Internetcím (URL): www.eon-eszakdunantul.com
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN
SZEREZHETÕK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: –
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérõ, lásd az A. mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által
meghatározott követelményeknek megfelelõen: X
Építési koncesszió: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa
(szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –

II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –
II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés
Esztergom 120/35/20/10 kV-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése.
II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz
szükség szerint használjon további lapokat)
Vállalkozási szerzõdés Esztergom 120/35/20/10 kV-os
transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése.
II.1.7) A teljesítés helye
Esztergom térségében.
NUTS-kód: HU-321
II.1.8) Nómenklatúra
II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
További tárgyak:
45.23.22.21-7
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó
részletes információk megadásához a B. mellékletbõl szükség
szerint több példány használható)
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –
II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –
II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
1 db Esztergom 120/35/20/10 kV-os transzformátorállomás.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint)
II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
és/vagy napokban
Idõtartam hónap(ok)ban
(a szerzõdés megkötésétõl számítva)
vagy: kezdés
/
/
és/vagy
befejezés 2006/07/25 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott
esetben): –

14. szám

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A fizetés a sikeres mûszaki átadás-átvételt követõen, a kiállított és teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, a számla kézhezvételétõl számított 30 napon belül banki átutalással
történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevõ nyertesek által létrehozandó
gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes
helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok,
az alkalmasságot kizáró tényezõk
a) Kizáró okok:
– Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezõ, vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdése
vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjának feltételei fennállnak.
– Nem lehet részvételre jelentkezõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akikre a Kbt. 61. § (1) bekezdés
a)–c) pontjainak feltételei fennállnak.
– Az eljárásból kizárásra kerül az a részvételre jelentkezõ,
aki, illetõleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak.
b) Pénzügyi és gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõk (a
részvételre jelentkezõre és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra külön-külön):
– ha a fizetési kötelezettségét nem teljesíti határidõre, azaz
számláján az elmúlt 2 évben egy vagy több alkalommal
sorban állás volt (2003., 2004.);
– az elõzõ kettõ évi nettó árbevétele évente – 2002., 2003. –
nem éri el a 200 M Ft-ot.
c) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezõk
(a részvételre jelentkezõre és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra külön-külön):
– Részvételre jelentkezõ részérõl:
– aki nem rendelkezik az elmúlt 3 év – 2002., 2003.,
2004. – tekintetében a részvételi felhívás tárgyában
meghatározott, zöldmezõs 120/KÖF állomás, kivitelezésre vonatkozó minimálisan kettõ referenciával és jóteljesítési nyilatkozattal;
– ha a teljesítésbe bevonni kívánt munkavezetõ(k) nem
rendelkezik legalább 3 év szakmai gyakorlattal;
– nem rendelkezik a szakági tevékenység gyakorlásához megfogalmazott felelõs mûszaki vezetõi jogosultsággal;
– ha a teljesítésbe bevonni kívánt tervezõ nem rendelkezik legalább 3 év áramszolgáltatói alállomás-tervezés
gyakorlatával;
– aki nem rendelkezik a részvétel tárgyára vonatkozó és
érvényes ISO 9001 minõsítéssel;
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– nem rendelkezik legalább III.2.1.3) mûszaki alkalmasság pontjában meghatározott saját vagy bérelt eszközökkel, a bérleti szerzõdéskivonat nem tanúsítja egyértelmûen a teljesítéshez szükséges bérelt eszköz idõben
történõ használatba vehetõségét.
– Alvállalkozó részérõl:
– aki nem rendelkezik a részvétel tárgyára vonatkozó és
érvényes ISO 9001 minõsítéssel.
III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
– Részvételre jelentkezõnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a részvételi jelentkezésben a Kbt. 63. §
(2)–(3) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)–d) pontjainak hatálya alá.
III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– Részvételre jelentkezõnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a részvételi jelentkezésében a Kbt. 66. §
(1) bekezdésének megfelelõen az alábbi igazolásokat kell
csatolnia:
– valamennyi számlavezetõ pénzintézet 30 napnál nem
régebbi nyilatkozatát arról, hogy:
– mióta vezeti a részvételre jelentkezõ cég bankszámláját,
– fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
– az elmúlt két évben (2003. és 2004.) számláján volt-e
sorban állás, ha igen, hányszor, mikor és mennyi
ideig;
– részvételre jelentkezõ az elmúlt 2 évre (2002. és 2003.)
vonatkozó mérlege és eredménykimutatása.
III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Részvételre jelentkezõnek és a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (2) bekezdésének megfelelõen az alábbi igazolásokat kell csatolnia:
– Részvételre jelentkezõ részérõl:
– a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az elõzõ 3 évben történt, jelen eljárás tárgyában meghatározott teljesítéseinek felsorolása az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje,
helye, felelõs személy megnevezése;
– legalább kettõ igazolás a szerzõdõ féltõl az alábbi tartalommal: ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, helye, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elõírásoknak és a szerzõdésnek megfelelõen milyen minõségben történt;
– a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján azon mûszaki vezetõ(k), helyszíni munkavezetõ(k), tervezõ(k) bemutatása, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, csatolva
a végzettségüket igazoló okmányokat, szakmai gyakorlati idejüket. A felelõs mûszaki vezetõ jogosultságának
igazolására a névjegyzékbe történõ felvétel határozatának másolata;
– bármely nemzeti rendszerben akkreditált – ISO 9001
tanúsító általi tanúsítás másolata, illetve idegen nyelven kiállított tanúsítás hiteles fordítása;
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– mûszaki-technikai felszereltségének leírásában bemutatta, hogy rendelkezik saját tulajdonban vagy bérbevett (az eszközök rendelkezésre állásának biztosítását
célzó szerzõdéskivonat a bérbeadó megnevezésével azt
a jelentkezéshez csatolt) legalább az alább felsorolt
eszközökkel:
– emelõkosaras gépkocsi (20 és 27 m-es),
– 12 tonnás daru,
– anyag- és készülékszállításhoz szükséges gépkocsipark, önrakodó jármûvek,
– primer készülékek vizsgálatához szükséges mûszerpark (megszakító analizátor, átmeneti és szigetelési
ellenállásmérõ berendezések, SF6 gázkezelõ berendezés, primer nyomtatók).
– Alvállalkozó részérõl:
– bármely nemzeti rendszerben akkreditált – ISO 9001
tanúsító általi tanúsítás másolata, illetve idegen nyelven kiállított tanúsítás hiteles fordítása.
III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
A részvételre jelentkezõnek csatolnia kell – eredetiben vagy
másolatban – az alábbi igazolásokat:
– nyilatkozat, hogy az elmúlt 3 évben melyek voltak a
számlavezetõ pénzintézetei;
– a részvételre jelentkezõnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. §
(1) bekezdésére, valamint a (3) bekezdésére vonatkozóan.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ
SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek
nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: X
IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása,
megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)
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IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.1.5) Az adott szerzõdésre vonatkozó korábbi közzététel
(adott esetben)
IV.1.5.1) Az adott szerzõdésre vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma
vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:
vagy: minimum
/ maximum
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: –
B1) A következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:
/
/
(év/hó/nap)
Idõpont: –
Ár (adott esetben): –
Pénznem: –
A fizetés feltételei és módja: –
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: –
IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/03/11 (év/hó/nap)
vagy
nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Idõpont: 11.00 óra
IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott
jelentkezõk részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum 2005/03/24 (év/hó/nap)
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a
részvételi jelentkezések benyújthatók
Magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve
283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
/
/
(év/hó/nap) vagy:
hónap és/vagy
nap
(az ajánlattételi határidõ lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 110. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátum: 2005/03/11 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
Hely: 9027 Gyõr, Kandó K. u. 13., igazgatósági épület, I. em.
134. sz.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI,
HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E
ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK
TERVEZETT IDEJÉT
VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlatkérõ hiánypótlási lehetõséget biztosít a Kbt. 112. §-ában
foglaltak szerint.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja: –
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz
eredményhirdetési idõpontja: 2005/03/22; 10.00 óra.
Helye: 9027 Gyõr, Kandó K. u. 13., igazgatósági épület,
I. em. 143. sz.
4) A részvételi jelentkezõ felelõsségbiztosításáról igazolás.

2979

5) Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban fogja meghatározni
az ajánlati dokumentáció átvételének kötelezõ feltételeit.
6) A jelentkezések összeállításával és benyújtásával felmerülõ összes költség a részvételre jelentkezõt terheli.
7) A részvételi jelentkezéseket két példányban – minden
lapját folyamatos sorszámmal ellátva és szignózva – zárt dupla
borítékban kell beadni. A külsõ csomagoláson fel kell tüntetni:
„Részvételi jelentkezés – Esztergom 120/35/20/10 kV-os
transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése – T/ESZTKIV-2005/05. – beérkezéskor felbontani tilos”. A belsõ borítékon meg kell jelölni az eredeti példányt.
8) A részvételi szakaszban ajánlat nem tehetõ!
9) Az ajánlatkérõ a jelentkezõket közvetlenül hívja meg
ajánlattételre.
10) Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.-nek hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásánál a Kbt.
271. § (1), (3) bekezdései és a 201. § (2) bekezdése értelmében
a 3–4. cím, 126–130. § szabályait kell alkalmazni, a 13. és 14.
cím rendelkezései szerint, de a 124. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/31 (év/hó/nap)

2980

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

14. szám

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Baranya Megyei Önkormányzat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0706/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Baranya Megyei Önkormányzat
Címzett: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Közgazdasági Iroda, beruházási csoport
Cím: Széchenyi tér 9.
Postai irányítószám: 7621
Város/Község: Pécs
Ország: Magyarország
Telefon: 72/500-453
Telefax: 72/500-469
E-mail: garami.zoltan@baranya.hu
Internetcím (URL): www.baranya.hu
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
További tárgyak:
45.11.11.00-9
45.21.00.00-2
45.22.30.00-6
45.23.00.00-8
45.26.00.00-7
45.31.00.00-3
45.32.00.00-6
45.33.00.00-9
45.35.00.00-5
45.40.00.00-1
45.41.00.00-4

45.42.00.00-7
45.43.00.00-0
45.44.00.00-3
45.45.00.00-6
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben):
2300-8
2000-6
1223-4
2300-5
1300-7
2300-4
2650-2
4120-8
4000-4
2500-0
2200-8
1300-8
2400-6
1400-8
2310-7
2800-9
1000-3
1208-8
2700-2
3500-0
1400-9
1211-6
2100-2
2500-6
2000-7
3000-7
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS:
Mohács, Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanmûhely építése.
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Baranya Megyei Önkormányzat, Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanmûhely
létesítése a dokumentáció elõírásai szerint. Fszt. + 2 emelet,
összesen 1488,23 m2.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
329 833 000 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
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IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében a legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján:
részszempontok
súlyszámok
1. vállalási ár
55
2. vállalási határidõ
10
3. késedelmi kötbér
5
4. garancia mértéke
5
5. garanciális idõ
5
6. pótmunka rezsióradíja
5
7. mûszaki tartalom
15
alszempontjai
– üzemeltetési költségek
8
– fenntartási költségek
4
– tartósság (szavatosság)
3
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
Bayer Center Kft., 7615 Pécs, Pf. 19
A szerzõdés száma: –
Szervezet/Személy: Bayer Center Építõipari Kft.
Címzett: Németh Tamás
Cím: Külterület hrsz.: 090/2
Postai irányítószám: 7673
Város/Község: Cserkút
Ország: Magyarország
Telefon: 72/518-288
Telefax: 72/518-289
E-mail: bayercenter@axelero.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 186 755 088 Ft
A legalacsonyabb 186 755 088 Ft /
a legmagasabb 239 723 588 Ft
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
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V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
Nem kíván 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót
igénybe venni.
(ebbõl a szakaszból szükség szerint több példány használható)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
Mohács, Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanmûhely építése.
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/14 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 5
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN (adott esetben)
2004/11/12 (130. szám) K. É. – 9150/2004 hirdetményszám.
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot: –
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/01/24
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: középvállalkozás.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): STRABAG Rt., Pécs, Eperfás út 1., 225 103 731 Ft.
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma:
– ATTIKA Rt., 7624 Pécs, Klimó u. 13., Magyarország
– Bayer Center Kft., 7615 Pécs, Pf. 19, Magyarország
– BÉV Rt., 7693 Pécs-Hird, Hirdi út 18., Magyarország
– STRABAG Rt., 7628 Pécs, Eperfás út 1., Magyarország
– ZÁÉV Rt., 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9–11., Magyarország
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6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye: –
9) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 153. §-ának
(1) bekezdését alkalmazta?
NEM: –
IGEN: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)

Budapest Fõváros VII. Ker.
Erzsébetváros Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0652/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Budapest Fõváros VII. Ker.
Erzsébetváros Önkormányzata
Címzett: –
Cím: Erzsébet krt. 6.
Postai irányítószám: 1073
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 462-3100
Telefax: 342-4732
E-mail: –
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
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További tárgyak:
45.11.11.00-9
45.21.00.00-2
45.22.30.00-6
45.31.00.00-3
45.32.00.00-6
45.32.40.00-4
45.33.00.00-9
45.35.00.00-5
45.40.00.00-1
45.41.00.00-4
45.42.11.40-7
45.42.21.00-2
45.43.00.00-0
45.44.00.00-3
45.45.00.00-6
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS: –
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
A Budapest VII. ker., Városligeti fasor 39–41. sz. alatti óvoda bõvítése, meglévõ helyiségeinek belsõ átalakítása és korszerûsítése.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
nettó 62 millió HUF
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
Szervezet/Személy: PROGRESS B ’90 Kft.
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Címzett: –
Cím: Emília u. 15.
Postai irányítószám: 1203
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 285-8343
Telefax: 287-8677
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 82 391 981 HUF egyösszegû
átalányár
Pénznem: HUF
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: X
IGEN: –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM: –
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/18 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN (adott esetben)
2004/11/05 (K. É. – 8952/2004)
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/01/18
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: középvállalkozás.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma:
– Progress B ’90 Kft.: HU 1203 Budapest, Emília u. 15.
– ÉPKOMPLEX Kft.: HU 2100 Gödöllõ, Rét u. 37.
– Fõvárosi Építõipari Rt.: HU 1033 Budapest, Szõlõkert
u. 9–11.
– GÉSZ Holding Kft.: 1161 Budapest, Szentkorona u. 82.
6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): nem.

2983

7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye: –
9) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 153. §-ának
(1) bekezdését alkalmazta?
NEM: X
IGEN: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)

Cece Nagyközség Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0557/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Cece Nagyközség Önkormányzata
Címzett: Varga Gábor polgármester
Cím: Deák Ferenc u. 13.
Postai irányítószám: 7013
Város/Község: Cece
Ország: Magyarország
Telefon: 25/505-150
Telefax: 25/234-389
E-mail: cece@hu.inter.net
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás.
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
Nem.
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.31.23-7
További tárgyak:
45.11.21.00-6
45.22.11.00-3
45.23.32.90-8
45.23.31.50-5
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Vállalkozási szerzõdés. Cece nagyközség mezõgazdasági úthálózatának fejlesztése.

2984

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

14. szám

II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
A szerzõdés tárgya: Cece külterület 0250, 0285, 0295/1,
0295/2, 0438, 0468, 0457 hrsz.-ú utak szilárd burkolattal történõ ellátása. Teljes mennyiség: összesen 10 110 méter hosszú,
3,5 méter burkolatszélességû mezõgazdasági földút szilárd burkolatúvá történõ kiépítése a következõ mûtárgyak elhelyezésével: vízelvezetõ árok ásása; átjáróhidak készítése; jelzõtáblák
elhelyezése; szükség szerint lassítók kialakítása.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
326 796 097 Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió-hétszázkilencvenhatezer-kilencvenhét forint áfa nélkül. Az ajánlatkérõnek további, jelen beszerzési tárgyhoz mint alapprojekthez kapcsolódó útépítési beruházások támogatása iránti kérelme van
folyamatban a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.
Amennyiben ajánlatkérõ e támogatásokat elnyeri, úgy az ebben
az esetben alkalmazandó közbeszerzés során a Kbt. 125. §
(3) bekezdés b) pontjában biztosított lehetõséggel élve hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni.
Ajánlatkérõ kijelenti, hogy e jövõbeni beszerzések értékét jelen
eljárás meghirdetésekor a becsült érték meghatározásánál figyelembe vette. Az elõzõekben ismertetett jövõbeli beruházások nélkül a teljes becsült érték 208 000 000 Ft, azaz kettõszáznyolcmillió forint áfa nélkül.

Ország: Magyarország
Telefon: 269-2402
Telefax: 269-2402
E-mail: eah@netgroup.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk
Az ellenszolgáltatás összege: 213 933 000 Ft
A legalacsonyabb: 195 224 223 Ft /
a legmagasabb: 260 228 000 Ft
ellenszolgáltatást tartalmazó áfa nélküli ajánlat.
Pénznem: forint.
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás: –
V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás: –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
Nem.
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállazokó neve és címe: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt eljárás.
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján:
részszempontok
súlyszámok
– nettó ár
40
– részszámlák száma
10
– végszámla fizetési határideje
10
– teljesítési határidõ
60
– részszámlák fizetési határideje
20
– késedelmi kötbér napi mértéke
30
– késedelmi kötbér maximális mértéke
20
– jótállási garancia idõtartama
10
– meghiúsulási kötbér mértéke
10
– jótállási biztosíték/visszatartás mértéke
30

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
Nem.
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM: –
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA
2005/01/12, 10.00 óra.
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 6
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN
X. évf. 130. szám, K. É. – 9342/2004 szám alatt.
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen.
SAPARD-program, külterületi mezõgazdasági úthálózat fejlesztése, projektazonosító számok: 23-1308-00300-0403, 231308-00301-0403, 23-0308-00302-0403, 23-1308-00395-0404,
23-1308-00396-0404
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/01/20, 10.00
óra.
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: nyertes ajánlattevõ nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról és fejlõdésük
támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege: Strabag Építõ Rt.
(székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.), 228 785 840 Ft.
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma:
– Betonút Rt., székhelye: 1133 Budapest, Pannónia u. 56–61.
– Soltút Kft., székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A szerzõdés száma: –
Szervezet: Silver Line–Swietelsky Konzorcium
Címzett: Kovács Anna Franciska ügyvezetõ
Cím: Andrássy út 74.
Postai irányítószám: 1062
Város/Község: Budapest
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– Debreceni Magas-, Mély- és Útépítõ Rt., székhelye: 4025
Debrecen, Barna u. 15.
– Strabag Építõ Rt., székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út
35–37.
– Silver Line–Swietelsky Konzorcium, székhelye: 1062
Budapest, Andrássy út 74.
– Hódút Vagyonkezelõ Kft., székhelye: 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár u. 10.
6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye: –
9) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 153. §-ának
(1) bekezdését alkalmazta?: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0866/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet,
a Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum és a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Oktató Kórháza
Címzett: Közbeszerzési és Pályázati Osztály
Cím: Bartók Béla út 2–26. P épület I. emelet
Postai irányítószám: 4034
Város/Község: Debrecen
Ország: Magyarország
Telefon: 52/511-700
Telefax: 52/511-892
E-mail: kozbeszerzes@kenezykorhaz.hu
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
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II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
30.25.70.00-5
További tárgyak:
30.21.40.00-2
30.23.16.00-3
30.23.20.00-4
30.23.31.00-2
30.24.30.00-4
30.24.92.00-8
30.25.50.00-1
30.25.95.00-4
32.27.00.00-6
33.11.00.00-4
50.31.20.00-5
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Foszforlemezes, digitális radiológiai képalkotó, feldolgozó
és archiváló rendszer telepítése.
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Foszforlemezes, digitális radiológiai képalkotó, feldolgozó
és archiváló rendszer 60 hónapos, egyenlõ tételekben fizetendõ
részletfizetési konstrukció keretében történõ szállítása a teljes
rendszerre vonatkozó üzembe helyezéssel és a kezelõszemélyzet betanításával, valamint a teljes rendszer – a garanciaidõ lejártát követõ, az 5 éves finanszírozási futamidõ végéig terjedõ –
teljes körû szerviztevékenységének ellátása alkatrész biztosításával együtt. A rendszer részegységei:
– 1 db mammográfiás és radiográfiai foszforlemezes kiolvasó rendszer,
– 6 db radiográfiai foszforlemezes kiolvasó rendszer,
– 1 db mammográfiai leletezõ munkaállomás,
– 11 db radiográfiai leletezõ munkaállomás,
– 20 db képmegtekintõ munkaállomás,
– 2 db PACS-szerver,
– 3 db szárazfilm technológiájú lézernyomtató (rendszernyomtató).
A szállítandó rendszernek illeszkednie és integrálódnia kell
az ajánlatkérõ mûködõ kórházi és radiológiai (HIS, RIS) informatikai rendszeréhez, azaz oda-vissza on-line, automatikus adatforgalmat kell bonyolítania a beteg- és vizsgálati adatokkal.
A nyertes ajánlattevõ feladata saját költségén ajánlatkérõ helyiségeinek mind a telepítésre, mind pedig a megkívánt munkakörülményekre vonatkozó minden szükséges építészeti, épületgépészeti átalakítása az új rendszer telepítéséhez, az ajánlott rendszerhez az informatikai hálózat kialakítása, integrálva és felhasználva a jelenleg mûködõ kórházi hálózatot a szükséges módosítások és az ehhez kapcsolódó járulékos munkák elvégzésével.
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A rendszer pontos specifikációját az ajánlati dokumentáció
tartalmazta. A beszerzés tárgyának meghatározása a Kbt. 58. §
(7) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt az
ajánlati dokumentációban a beszerzendõ rendszer jellegének
egyértelmû meghatározása érdekében. A specifikált rendszerrel
egyenértékû teljesítést elfogadott az ajánlatkérõ. A telepítendõ
rendszer tulajdonjogát ajánlatkérõ a 60 hónapos részletfizetés
után szerzi meg.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
375 000 000 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás:
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. az ajánlatkérõ által fizetendõ ellenszolgáltatás
100
1.1 a teljes rendszerért fizetendõ ellenszolgáltatás 60 hónapos, egyenlõ tételekben fizetendõ részletfizetési konstrukcióban
90
1.2 a teljes rendszerre vonatkozó garanciális
idõszakot követõ teljes körû szerviztevékenység ellátásáért fizetendõ ellenszolgáltatás alkatrész biztosításával együtt a
harmadik évtõl (14 hó garancia mellett)
10
2. felhasználói szakmai igényeknek, gyakorlati felhasználhatóságnak való mûszakitechnikai megfelelés
30
2.1 a megajánlott rendszer menürendszere
nyelvi lehetõségeinek a száma (az alábbiak
közül: magyar, angol, német)
14
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2.1.1 a kiolvasó rendszerek anatómiai régió választására vonatkozó menürendszere nyelvi lehetõségeinek a száma (az alábbiak közül: magyar, angol, német)
2.1.2 a leletezõ és megtekintõ munkaállomások
kezelõfelülete nyelvi lehetõségeinek a száma (az alábbiak közül: magyar, angol, német)
2.2 operációs rendszer lehetõségeinek a száma
(az alábbi lehetõségek közül: Windows,
Linux, Unix)
2.2.1 a PACS-szerver esetében az operációs
rendszer lehetõségeinek a száma (az alábbi
lehetõségek közül: Windows, Linux, Unix)
2.2.2 a leletezõ és megtekintõ munkaállomások
esetében az operációs rendszer lehetõségeinek a száma (az alábbi lehetõségek közül:
Windows, Linux, Unix)
2.2.3 a kiolvasó rendszerek esetében az operációs rendszer lehetõségeinek a száma (az
alábbi lehetõségek közül: Windows, Linux,
Unix)
3. vállalt végleges üzembe helyezési határidõ
(max. a szerzõdés hatálybalépésétõl számított 100 nap)

7

7

16

7

7

2

10

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: –
A legalacsonyabb: 616 869 998 /
a legmagasabb: 622 636 864
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: forint.
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben)
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: –
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
40/Kenézy/2004
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/20 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 3
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében
2004/S 213-182997 (év/hó/nap:) 2004/10/30
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/01/07 14.00 óra, illetve az eredményhirdetés idõpontjának a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerinti 22 nappal történt
halasztása miatt 2005/01/31 14.00 óra.
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre
nem kerül sor, ennek indoka: az eljárás a Kbt. 92. § c) pontja
alapján eredménytelen, tekintve hogy egyik ajánlattevõ sem
vagy az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ sem tett
– az ajánlatkérõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel – megfelelõ ajánlatot.
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma
– SIEMENS Rt., 1143 Budapest, Gizella út 51–57.,
– REAFOTÓ Kft., 1106 Budapest, Gitár u. 34–36.,
– AGFA Hungária Kft., 1012 Budapest, Pálya u. 4–6.
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja
9) Az érvénytelen ajánlatot tevõk neve, címe és az érvénytelenség indoka:
– AGFA Hungária Kft., 1012 Budapest, Pálya u. 4–6.:
Ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek) az ajánlati felhívás II.2.1) pont 6. francia bekezdésében
foglaltak értelmében (a megajánlott rendszer leírásában és a
mûszaki ismertetõjében foglalt feltételek, paraméterek nem felelnek meg a dokumentációban foglalt részletes, minimum-
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szakmai követelményeknek, azaz az ajánlattevõ és a teljesítésbe 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója
a szerzõdés teljesítésére mûszaki, illetve szakmai szempontból
alkalmatlan), tekintve hogy a 4 db radiográfiai foszforlemezes
kiolvasó rendszer (II. tétel), illetve a 2 db radiográfiai foszforlemezes kiolvasó rendszer (III. tétel) vonatkozásában a megajánlott SP 1001 típus GE-termék és MP 3510 típus GE-termék nem
felel meg a dokumentációban foglalt részletes, minimumszakmai követelményeknek a teljesítmény, illetve a felbontás vonatkozásában.
10) Ajánlatkérõ az eredményhirdetés idõpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint 22 nappal elhalasztotta munkaszervezési indokkal. Az eredményhirdetés eredetileg tervezett
idõpontja: 2004/12/29 14.00 óra volt.
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/20 (év/hó/nap)

Igazságügyi
Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0351/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
Címzett: –
Cím: Kozma u. 13.
Postai irányítószám: –
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 264-2627
Telefax: –
E-mail: imei@axelero.hu
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –

2988

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
24.41.61.00-4
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék: –
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Az ajánlatkérõ 2 éves gyógyszermennyiségének folyamatos
biztosítása
– antipszichotikumok
5660 doboz
– antilepticumok
1431 doboz
– antiolyticumok
330 doboz
– altatók és nyugtatók
830 doboz
– antidepressansok
149 doboz
– pszichostimulánsok és nootrp.
242 doboz
– anticolinerg szerek
660 doboz
– egyéb
9011 doboz
Az ajánlatkérõ az alábbiakban megjelölt mennyiségektõl tételenként +25%-kal eltérhet.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
30 millió forint
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: –

14. szám

Szervezet/Személy: Hungaropharma Gyógyszer-kereskedelmi Rt.
Címzett: –
Cím: Király u. 12.
Postai irányítószám: –
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 268-0510
Telefax: –
E-mail: hph@hungaropharma.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 29 989 500 Ft
A legalacsonyabb: – /
a legmagasabb: –
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: forint.
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben): –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
K. É. – 8996/2004
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/04 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 1
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN (adott esetben)
K. É. – 8996/2004, 2004/11/03
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
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VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/01/12.
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre
nem kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: nem tartozik a hatálya alá.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma: –
6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése estén a tárgyalás eredménye: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/02/01 (év/hó/nap)

Kaposi Mór Oktató Kórház
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0853/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Kaposi Mór Oktató Kórház
Címzett: –
Cím: Tallián Gyula u. 20–32.
Postai irányítószám: 7400
Város/Község: Kaposvár
Ország: Magyarország
Telefon: 82/501-300
Telefax: 82/411-535
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória: 1
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
Nem
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
50.42.10.00-2
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Mûszerkarbantartás
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II.5) MEGHATÁROZÁS
A Kaposi Mór Oktató Kórház 1243 db orvostechnikai berendezéseinek teljes körû karbantartása az ajánlati dokumentációban részletezett feltételek szerint.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
118 millió Ft/év
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás
esetén
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján:
részszempontok
súlyszámok
1. Fizetendõ ellenszolgáltatás mértéke évente
50
– éves vállalási ár
45
– évenkénti árkövetés
5
2. Szolgáltatás biztosítása, felelõssége
30
– vállalt üzembiztonság mértéke
10
– szakmai felelõsségbiztosítás mértéke
10
– üzembiztonság mértékére vállalt kötbér
10
3. Szakmai háttér
20
– reakcióidõ
10
– rendelkezésre állási idõ munkaidõben
5
– rendelkezésre állási idõ munkaidõn kívüli
idõben
5
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma:
Szervezet/Személy: Siemens Rt.
Címzett: Winkler István
Cím: Gizella út 51–57.
Postai irányítószám: 1143
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 471-1962
Telefax: 471-1962
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 120 000 000/év
A legalacsonyabb és a legmagasabb: 120 000 000/év
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
Igen
Érték: Nem ismert: X
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V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
Nem
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
26/111/2004
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA
2005/01/17
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 1
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
Igen
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
2004/S 215-185195 04/11/2004
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Nem
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/01/27
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: nem tartozik a törvény hatálya alá.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege: –
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma: Siemens Rt.,
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott?
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/21 (év/hó/nap)

Magyar Posta Rt.
Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0844/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Magyar Posta Rt.
Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Címzett: Deme János beszerzési munkatárs
Cím: Árpád fejedelem útja 79.
Postai irányítószám: 1036
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 453-5779
Telefax: 453-5758
E-mail: deme.janos2@posta.hu
Internetcím (URL): www.posta.hu
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
30.14.41.00-1
További tárgyak: –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Kis teljesítményû, közepes teljesítményû és nagy teljesítményû bérmentesítõ új gépek szállítása:
22 db új kis teljesítményû bérmentesítõ gép
74 db új közepes teljesítményû bérmentesítõ gép
17 db új nagy teljesítményû bérmentesítõ gép
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
81 200 000 HUF
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
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IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: X
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
0,95
2. elõírt jótállási idõn felül vállalt jótállás
években
0,05
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: –
Szervezet/Személy: DELFIN Információs Technológiai Kft.
Címzett: Valovicsné Bihari Judit
Cím: Fehérvári út 130.
Postai irányítószám: 1116
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 464-7480
Telefax: 204-7713
E-mail: biharij@delfint.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 38 567 000 HUF
A legalacsonyabb: 38 567 000 HUF
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
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Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): 10% alatti
Nem ismert: –
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben): –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/20 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 2
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/02/04
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: mikrovállalkozás.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma:
– DELFIN Információs Technológiai Kft., 1116 Budapest,
Fehérvári út 130. Magyarország
– POSTAKTÍV Kft., 1068 Budapest, Benczúr u. 28. Magyarország
6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye: –
9) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 153. §-ának
(1) bekezdését alkalmazta?
NEM: –
IGEN: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/02/21 (év/hó/nap)
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MÁV Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0863/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: MÁV Rt.
Címzett: Beszerzési és Készletgazdálkodási
Szolgáltató Egység
Cím: Podmaniczky u. 24/A
Postai irányítószám: 1062
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 331-4711
Telefax: 340-3737
E-mail: –
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
18.10.00.00-1
További tárgyak:
18.13.10.00-6
18.22.13.00-7
18.44.33.40-1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Szállítási keretszerzõdés
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
MÁV Rt. 2005. évi hálózati szintû munka- és védõruházatának körébe tartozó felsõruházati termékek, ezen belül munkaruhák, munkássapkák, munkaköpenyek, esõkabátok, különféle
védõruházat (téli, saválló, jólláthatóságot biztosító). Mindösszesen: 99 072 darab.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
226 755 850 HUF, azaz kettõszázhuszonhatmillió-hetesszázöt venötezer-nyolcszázötven forint.

14. szám

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. Az ajánlott áru minõsége
80
ezen belül
– az etalon méretezése
30
– az etalon varrástechnológiai kivitele
30
– az etalon kidolgozási minõsége
20
2. Az ajánlott áru ára
70
3. Az ajánlattevõ által megjelölt fizetési feltétel
15
– a fizetés határideje naptári napokban
4. Az ajánlattevõ által kért késedelmi kamat
mértéke a jegybanki alapkamat %-ban,
mely legfeljebb 100%-a lehet.
5
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 1
Szervezet/Személy: Csizmarik és Társa Kft.
Címzett: Csizmarik Jánosné ügyvezetõ igazgató
Cím: Bajáki F. u. 27.
Postai irányítószám: 1211
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 277-4766
Telefax: 277-6960
E-mail: –
Internetcím (URL): –
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V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 64 393 630
A legalacsonyabb: 64 393 630 /
a legmagasabb: 69 786 200
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
Pannon-Flax Rt., 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 1.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS
ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 2
Szervezet/Személy: Csizmarik és Társa Kft.
Címzett: Csizmarik Jánosné ügyvezetõ igazgató
Cím: Bajáki F. u. 27.
Postai irányítószám: 1211
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 277-4766
Telefax: 277-6960
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 63 314 950
A legalacsonyabb: 63 314 950 /
a legmagasabb: 67 756 520
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
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V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
Pannon-Flax Rt., 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 1.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 3
Szervezet/Személy: Raaber-Trade Budapest Kft.
Címzett: Varga György ügyvezetõ igazgató
Cím: Szilágyi D. tér 1.
Postai irányítószám: 1011
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 224-5802
Telefax: 224-5828
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 15 148 000
A legalacsonyabb: 15 148 000 /
a legmagasabb: 27 296 000
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
MBC Kft., 1097 Budapest, Péceli út 1.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 4.
Szervezet/Személy: Csizmarik és Társa Kft.
Címzett: Csizmarik Jánosné ügyvezetõ igazgató
Cím: Bajáki F. u. 27.
Postai irányítószám: 1211
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 277-4766
Telefax: 277-6960
E-mail: –
Internetcím (URL): –
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V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 41 143 350
A legalacsonyabb: 41 143 350 /
a legmagasabb: 42 621 315
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
Pannon-Flax Rt., 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 1.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 5
Szervezet/Személy: Csizmarik és Társa Kft.
Címzett: Csizmarik Jánosné ügyvezetõ igazgató
Cím: Bajáki F. u. 27.
Postai irányítószám: 1211
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 277-4766
Telefax: 277-6960
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 11 080 300
A legalacsonyabb: 11 080 300 /
a legmagasabb: 11 080 300
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
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V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
Pannon-Flax Rt., 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 1.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 6
Szervezet/Személy: Beanett Bt.
Címzett: Feil József ügyvezetõ
Cím: Hajnal u. 10.
Postai irányítószám: 7030
Város/Község: Paks
Ország: Magyarország
Telefon: 75/312-312
Telefax: 75/510-778
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 3 440 040
A legalacsonyabb: 3 440 040 /
a legmagasabb: 3 440 040
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: X
IGEN: –
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: –
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 7
Szervezet/Személy: Raaber-Trade Budapest Kft.
Címzett: Varga György ügyvezetõ igazgató
Cím: Szilágyi D. tér 1.
Postai irányítószám: 1000
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 224-5802
Telefax: 224-5828
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 3 271 800
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A legalacsonyabb: 3 271 800 /
a legmagasabb: 3 664 920
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
MBC Kft., 1097 Budapest, Péceli út 1.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 8
Szervezet/Személy: Csizmarik és Társa Kft.,
Címzett: Csizmarik Jánosné ügyvezetõ igazgató
Cím: Bajáki F. u. 27.
Postai irányítószám: 1211
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 277-4766
Telefax: 277-6960
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 11 447 610
A legalacsonyabb: 11 447 610 /
a legmagasabb: 19 544 700
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: –
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
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V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 9
Szervezet/Személy: Raaber-Trade Budapest Kft.
Címzett: Varga György ügyvezetõ igazgató
Cím: Szilágyi D. tér 1.
Postai irányítószám: 1011
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 224-5802
Telefax: 224-5828
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 12 742 170
A legalacsonyabb: 12 742 170 /
a legmagasabb: 19 874 000
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
HP Plasztik Kft., 1013 Budapest, Váralja u. 7.
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
A szerzõdés száma: 10
Szervezet/Személy: Raaber-Trade Budapest Kft.
Címzett: Varga György ügyvezetõ igazgató
Cím: Szilágyi D. tér 1.
Postai irányítószám: 1011
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 224-5802
Telefax: 224-5828
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 774 000
A legalacsonyabb: 774 000 /
a legmagasabb: 774 000
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
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V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
MBC Kft., 1097 Budapest, Péceli út 1.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/17 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 9 ajánlattevõ, 51 részajánlat.
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
2004/S 213-182912 (év/hó/nap:) 2004/10/30
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/02/01
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: 11. munkássapkák: kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett [Kbt. 92. § (1) bekezdés b) pontja]
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése:
– Csizmarik és Társa Kft. középvállalkozás
– Raaber-Trade Budapest Kft. középvállalkozás
– Beanett Bt. középvállalkozás
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege
Beanett Bt., 7030 Paks, Hajnal u. 10.:
Rész
Az ellenszolgáltatás összege
1. (hagyományos munkaruha)
69 786 200 Ft + áfa
4. (téli védõkabát)
42 621 315 Ft + áfa
7. (savvédõ ruházat)
3 664 920 Ft + áfa
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Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt., 1011 Budapest, Szilágyi
D. tér 1.:
Rész
Az ellenszolgáltatás összege
3. (N + É.jól látható védõruha)
27 296 000 Ft + áfa
8. (N + É.jól látható védõmellény)
14 891 200 Ft + áfa
Kalocsai Konfekcióipari Kft., 6301 Kalocsa, Szt. István király út 26.:
Rész
Az ellenszolgáltatás összege
2. (munkaruha-dzseki, melles nadrág) 63 571 600 Ft + áfa
Dunavért Kft., 1051 Budapest, Sas u. 21.
Rész
Az ellenszolgáltatás összege
9. (esõkabátok)
17 049 400 Ft + áfa
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma:
– Csizmarik és Társa Kft., HU–1211 Budapest, Bajáki F.
u. 27. (6 db részajánlat)
– Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt., HU–1011 Budapest,
Szilágyi D. tér 1. (8 db részajánlat)
– Beanett Bt.. HU–7030 Paks, Hajnal u. 10. (6 db részajánlat)
– Raaber-Trade Budapest Kft., HU–1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. (9 db részajánlat)
– Dunavért Kft., HU–1051 Budapest, Sas u. 21. (2 db részajánlat)
– Kalocsai Konfekcióipari Kft., HU–6301 Kalocsa, Szt. István király út 26. (4 db részajánlat)
– Morkoó Kft., HU–1223 Budapest, Kistétényi u. 30. (4 db
részajánlat)
– Felmex Kft., HU–1223 Budapest, Gyula vezér u. 74. (6 db
részajánlat)
– Taboo Divatház Rt. HU–1036 Budapest, Fényes Adolf út
19–21. (6 db részajánlat)
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/21 (év/hó/nap)

Nemzeti Autópálya Rt.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0428/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Nemzeti Autópálya Rt.
Címzett: –
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Cím: Lajos u. 80.
Postai irányítószám: 1036
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 436-8100
Telefax: 436-8110
E-mail: autopalya@nart.hu
Internetcím (URL): www.nart.hu
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: 12
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.22.20.00-1
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben)
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
1108 j.összekötõ út Budakalász elkerülõ (11. sz. fõút és Budakalász/Üröm közigazgatási határ közötti) szakasza engedélyezési és építési terveinek elkészítése.
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
1108 j.összekötõ út Budakalász elkerülõ (11. sz. fõút és Budakalász/Üröm közigazgatási határ közötti) szakasza engedélyezési és építési terveinek elkészítése, ezen belül:
Kb. 5,5 km hosszú 2 és 4 forgalmi sáv között változó keresztmetszetû új útpálya tervezése (az út tervezési osztályának megállapítása – a hatáskörrel rendelkezõ közúti szervek jóváhagyásával –, megelõzõen a nyomvonal pontosítandó), kb. 8 db szintbeni forgalmi csomóponttal (a kezdõ csomópont külön szintû
kialakítása is vizsgálandó); a csatlakozó úthálózaton szükséges
forgalomtechnikai beavatkozások megtervezése; 1111 j. ök. út
és a Szentendrei HÉV külön szintû keresztezésének, vasúti és
közúti hídjának (mûtárgy) megtervezése, az érintett közmûvek
védelembe helyezésének vagy kiváltásának megtervezése.
A megrendelõ (ajánlatkérõ) nevében az építéshez szükséges
összes (építési, vízjogi stb.) engedély megszerzése.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
55 millió HUF
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
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IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: –
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. legalacsonyabb ajánlati ár
80
2. számlázás ütemezése, a végszámla minél
magasabb százalékos mértéke a kért ellenszolgáltatás teljes mértékéhez képest
20
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A SZERZÕDÉS SZÁMA: –
Szervezet/Személy: TETTHELY–UTIBER Konzorcium
Címzett: Tetthely Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Cím: Káplár u. 10/B
Postai irányítószám: 1024
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 316-0656
Telefax: 438-5355
E-mail: tetthely@tetthely.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 76 millió HUF
A legalacsonyabb: 76 millió /
a legmagasabb: 120 millió HUF
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:
MSC Mérnöki Tervezõ és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1143
Bp., Hungária krt. 113.)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
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VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM: –
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/06 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 6
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, adja meg a hirdetményre való hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
/S
(év/hó/nap:)
/
/
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/01/14
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése:
– UTIBER Kft.: középvállalkozás
– Tetthely Kft.: kisvállalkozás
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege: UNITEF ’83 Mûszaki
Tervezõ és Fejlesztõ Rt., székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12., 79 millió HUF
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma:
– Tura-Terv Mérnökiroda Kft. (székhelye: Magyarország,
1066 Budapest, Jókai u. 26.)
– UVATERV Út-, Vasúttervezõ Rt. (székhelye: Magyarország, 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19.)
– RODEN Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: Magyarország,
1089 Budapest, Villám u. 13.)
– UNITEF ’83 Mûszaki Tervezõ és Fejlesztõ Rt. (székhelye: Magyarország, 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)
– TETTHELY–UTIBER Konzorcium (székhelye: Magyarország, 1066 Budapest, Káplár u. 10/B), tagjai:
– Tetthely Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1066
Budapest, Káplár u. 10/B) mint a konzorcium vezetõ
tagja és az
– UTIBER Közúti és Beruházó Kft. (székhelye: 1115
Budapest, Csóka u. 7–13.)
– FÕMTERV Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Rt. (székhelye:
1024 Budapest, Lövõház u. 37.)
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre: –
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás néllküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
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Nemzeti Kataszteri Program Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0342/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Nemzeti Kataszteri Program Kht.
Címzett: Pfeiffer Barnabás témafelelõs
Cím: Rokolya u. 1–13.
Postai irányítószám: 1131
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 340-0304
Telefax: 329-7616
E-mail: info@nkp-kht.hu
Internetcím (URL):
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: 12
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.27.41.00-1
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Tolna megye ajánlati dokumentációban meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása.
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Tolna megyei ajánlati dokumentációban meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása az
alábbiak szerinti részletezésben:
Új felmérés és átalakítás:
– belterület új felmérés: 2357 ha
– zártkert új felmérés: 688 ha
– zártkert digitális átalakítás, digitalizálással, helyszínelés
nélkül: 1186 ha
– külterületi KÜVET-állomány DAT-átalakítása, helyszínelés nélkül: 42 301 ha
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Digitális átalakítás digitalizálással és a numerikus adatok
bedolgozásával
– belterület: 17 020 ha (ebbõl bedolgozandó numerikus adat
2750 ha)
– zártkert: 5370 ha (ebbõl bedolgozandó numerikus adat
700 ha).
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
491 595 700 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A szerzõdés száma: 637-4244-238
Szervezet/Személy: Geodézia Földmérõmérnöki
Szolgáltató Kft.
Címzett: Kunfalvi János ügyvezetõ igazgató
Cím: Keselyûsi út 22.
Postai irányítószám: 7100
Város/Község: Szekszárd
Ország: Magyarország
Telefon: 74/529-390
Telefax: 74/529-391
E-mail: info@geodeziakft.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 386 735 950 Ft
A legalacsonyabb: – /
a legmagasabb: –
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Nem ismert: X
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V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
– Pécsi Geodézia Kft., 7622 Pécs, Jogász u. 4.,
– Hungarogeo Kft., 8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 30.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
NKP Kht. munkaszám: 7170-0000
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2004/12/22 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 3
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében
2004/S 204-174904 (év/hó/nap:) 2004/10/19
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/01/03
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre
nem kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: a Kbt. 96. §
(2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevõ nyilatkozott, hogy a
kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint kis- és középvállalkozásnak minõsül.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): Pannon Geodézia Kft., 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2., a kért ellenszolgáltatás összege: 395 044 950 Ft + áfa.
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma
1. Alba Geotrade Rt., 8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.,
2. Geodézia Földmérõmérnöki Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Keselyûsi út 22.,
3. Pannon Geodézia Kft., 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/31 (év/hó/nap)

3000

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

Nemzeti Kataszteri Program Kht.
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0343/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Nemzeti Kataszteri Program Kht.
Címzett: Cifka István témafelelõs
Cím: Rokolya u. 1–13.
Postai irányítószám: 1131
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 340-0304
Telefax: 329-7616
E-mail: info@nkp-kht.hu
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: 12
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
74.27.41.00-1
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Gyõr-Moson-Sopron megye ajánlati dokumentációban meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi
(zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép
elõállítása.
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Gyõr-Moson-Sopron megye ajánlati dokumentációban meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi
(zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép
elõállítása az alábbiak szerinti részletezésben:
Új felmérés összesen
– belterület: 3313 ha
– zártkert: 138 ha (ebbõl 79 ha meglévõ munkarészek bedolgozása)
– külterület: 53 106 ha (meglévõ KÜVET-állomány bedolgozása)
területen;
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Digitális átalakítás összesen:
– belterület: 25 955 ha (melybõl 2556 ha numerikus adatok
bedolgozása)
– zártkert: 3420 ha (melybõl 78 ha numerikus adatok bedolgozása) területen.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
543 929 000 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A szerzõdés száma: 637-4244-238
Szervezet/Személy: Geodéziai és Térképészeti Rt.
Címzett: Tamás László kataszteri fõmérnök
Cím: Bosnyák tér 5.
Postai irányítószám: 1149
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 363-6801
Telefax: 363-5808
E-mail: geodeziart@axelero.hu
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 455 672 100 Ft
A legalacsonyabb: – /
a legmagasabb: –
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Nem ismert: X
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V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
– Pannon Geodézia Kft., 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
– Hungarogeo Kft., 8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 30.
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
NKP Kht. munkaszám: 7080-0000
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2004/12/22 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében
2004/S 205-175818 (év/hó/nap:) 2004/10/20
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2005/01/03
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre
nem kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: a nyertes ajánlattevõ a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint nem minõsül mikro-, kis- és középvállalkozásnak.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): Alba
Geotrade Rt., 8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2., a kért ellenszolgáltatás összege: 469 121 200 Ft + áfa.
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma
1. Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft, 7622 Pécs, Jogász u.
4., Magyarország,
2. Geodézia és Térképészeti Rt., 1149 Budapest, Bosnyák
tér 5., Magyarország
3. Digicart Kft., 2049 Diósd, Bartók B. u. 3., Magyarország,
4. Alba Geotrade Rt., 8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.,
Magyarország.
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/31 (év/hó/nap)
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Országos Vérellátó Szolgálat
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0878/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Országos Vérellátó Szolgálat
Címzett: –
Cím: Karolina út 19–21.
Postai irányítószám: 1113
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 372-4110
Telefax: 372-4189
E-mail: –
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
25.23.33.00-6
További tárgyak:
25.22.62.00-3
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Szállítási szerzõdés.
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY, MENNYISÉG)
Egészségügyi veszélyes hulladék gyûjtésére gyûjtõeszközök
beszerzése
– 2 literes: 7000 db
– 4 literes: 6000 db
– 5-6 literes: 4000 db
– 10-11 literes: 10 000 db
– 20 literes: 4000 db
– 30 literes: 19 000 db
– 60 literes: 7000 db
Az ajánlatkérõ jogosult az áruk mennyiségét illetõen a tényleges szükségleteknek megfelelõen ±30%-kal (plusz, mínusz
harminc százalékkal) eltérni.
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II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
nettó 32 696 800 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A szerzõdés száma: –
Szervezet/Személy: Septox Kft.
Címzett: Andó András ügyvezetõ
Cím: Komáromi út 2.
Postai irányítószám: 1142
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 252-0653
Telefax: 467-0241
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: nettó összár: 53 176 000 Ft
Egységárak:
– 2 literes edényzet: nettó 580 Ft/db
– 4 literes edényzet: nettó 725 Ft/db
– 6 literes edényzet: nettó 805 Ft/db
– 10 literes edényzet: nettó 880 Ft/db
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– 20 literes edényzet: nettó 670 Ft/db
– 30 literes edényzet: nettó 1450 Ft/db
– 60 literes edényzet: nettó 1700 Ft/db
A legalacsonyabb: – /
a legmagasabb: –
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: –
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben): –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
14/OVSZ/2004 „Veszélyes hulladék tárolására és gyûjtésére
alkalmas edényzet szállítása”
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/18 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 1
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN (adott esetben)
Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítõ 2004. november 15-i 131. számában K. É. – 10185/2004 számon jelent meg.
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/01/27, 9.30 óra.
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: kisvállalkozás.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
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5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma: Septox Kft.
(Magyarország, 1142 Budapest, Komáromi út 2.)
6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja: –
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye: –
9) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 153. §-ának
(1) bekezdését alkalmazta?
NEM: –
IGEN: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/01/21 (év/hó/nap)

Pécsi Tudományegyetem
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0647/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Pécsi Tudományegyetem
Címzett: Gazdasági Fõigazgatóság
Cím: Honvéd u. 5. Pf. 99, II. em. 25. szoba
Postai irányítószám: 7624
Város/Község: Pécs
Ország: Magyarország
Telefon: 72/536-000, 536-001/1023
Telefax: 72/536-345
E-mail: szhajni@gf.pte.hu
Internetcím (URL): www.pte.hu
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: X
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
33.14.12.00-2
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További tárgyak:
33.14.12.30.1
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Elektroanatómiai térképezéshez használt összesen 210 db
mozgatható katéter és tartozékainak a beszerzése.
II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
72 000 000 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: X
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben):
A CARTO elektroanatómiai térképezõrendszert és a hozzá
tartozó összes tartozékot (térképezõkatéterek, ref patch és
összekötõ kábelek) a Bionsense Webster–Johnson & Johnson
Company fejlesztette ki és gyártatja, melynek eljárásunkban kizárólagos ajánlattételi joggal felruházott képviselete a Johnson
& Johnson Kft. (2045 Törökbálint, Tó Park). A termékkel azonos vagy hasonló alkalmazású helyettesítõ eszköz nincs forgalomban.
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A szerzõdés száma: –
Szervezet/Személy: –
Címzett: –
Cím: –
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Postai irányítószám: –
Város/Község: –
Ország: –
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege
A legalacsonyabb: – /
a legmagasabb: –
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: –
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: –
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
232/21/2004
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/14 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 0
VI.5) A SZERZÕDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot

14. szám

VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja [Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján]: 2005/01/24
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem
kerül sor, ennek indoka: nem nyújtottak be ajánlatot.
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: –
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma
6) Az egyszerûsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –
7) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
8) A hirdetmény nélküli Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004/12/23
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/02/01 (év/hó/nap)

Pornóapáti Község Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményérõl
(0709/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE
ÉS CÍME
Szervezet: Pornóapáti Község Önkormányzata
Címzett: –
Cím: Körmendi u. 27.
Postai irányítószám: 9796
Város/Község: Pornóapáti
Ország: Magyarország
Telefon: 94/351-017
Telefax: 94/351-017
E-mail: purker.walter@pornoapati.hu
Internetcím (URL): www.pornoapati.hu
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA
II.1) A SZERZÕDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: X
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –
II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –
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II.3) NÓMENKLATÚRA
II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.23.24.20-2
További tárgyak:
45.23.24.00-6
45.21.00.00-2
45.23.24.10-9
45.23.13.00-8
45.23.24.11-6
45.23.31.20-6
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
II.4) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL A SZERZÕDÉSHEZ
RENDELT ELNEVEZÉS
Pornóapáti és Horvátlövõ községek szennyvízkezelése
II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
Pornóapáti szennyvíztelep létesítése:
Szennyvíztelepi átemelõ, 1 db: átmérõ 1,6 m, mélység 7 m,
2 db szennyvízszivattyúval, Q = 10,8 l/s h = 7,9 m KO 33-as
acélcsõvel, szerelvényekkel, villamosenergia-ellátással, automatikus üzemre
Szerelvényakna, 1 db: 1,8 ´ 1,5 m alapterület, tolózárakkal,
gumikompenzátorokkal, szennyvízmennyiség-mérõvel
1 db kombinált mûtárgy építése: átmérõ 14 m, 5,5 m átmérõjû gyûrûs térrel, 4,2 m hasznos mélységgel, külsõ gyûrû hét
részre osztva, komplett építészettel, gépészettel, elektromos
szereléssel
2 db iszapágy létesítése 10,9 ´ 10,6 m alapterülettel, egyenként 91 m3 hasznos térfogattal, 16 ´ 5 m alapterületû fóliasátor,
lefedéssel
1 db téglaszerkezetû kezelõépület 3,5 ´ 6,5 m alapterülettel,
fedélszékkel és tetõhéjalással, gépészettel, technológiai gépészettel, elektromos hálózati szereléssel, irányítástechnológiai
berendezésekkel együtt
1 db fertõtlenítõmedence: 4,5 ´ 3,2 m alapterületû, 2,5 m
mély vasbeton mûtárgy
Telepi vezetékek:
– D40 KPE: 220 m
– NA 200 KG PVC 93 m
– NA 150 KG PVC 58 m
– elektromos földkábel 80 m
Drótkerítés 258 m
4 m széles út 780 m2
Külsõ bekötõút 400 m2
Tereprendezés, füvesítés: 2500 m2
Külsõ energiaellátás (20 kV légvezeték) 100 m, transzformátorállomás 1 db
Tisztítottvíz-elvezetõ csatorna kitorkoló fejjel: NA 200 KG
PVC 70 m
Csatornahálózat építése Pornóapátiban
– NA 200 KG PVC csatorna: 2623,5 m
– NA 150 KG PVC csatorna: 1850 m
– nyomóvezeték D 63 KPE: 382,5 m
– HBA akna: 1 db
– átemelõk (hálózati): 3 db
Csatornahálózat építése Horvátlövõn:
– NA 200 KG PVC csatorna: 2026 m
– NA 150 KG PVC csatorna: 728 m
– nyomóvezeték D 63 KPE: 2173,5 m
– átemelõk (hálózati): 1 db
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II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
529 706 000 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerûsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Idõszakos elõzetes tájékoztató: –
Elõminõsítési hirdetmény: –
IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített
eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelõnyösebb ajánlat a következõ részszempontok és súlyszámok alapján: –
V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZÕDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevõ neve és címe
A szerzõdés száma: –
Szervezet/Személy: Teerag–Asdag Konzorcium
Címzett: –
Cím: Kálnoki u. 49.
Postai irányítószám: 9200
Város/Község: Mosonmagyaróvár
Ország: Magyarország
Telefon: 94/512-780
Telefax: 94/512-789
E-mail: –
Internetcím (URL): –
V.1.2) A szerzõdés értékére, valamint a legalacsonyabb és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra
vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege:
A legalacsonyabb: 356 149 750 Ft + áfa /
a legmagasabb: 373 136 227 Ft + áfa
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: forint.
V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott
esetben): –
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V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás
(adott esetben): –
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK
V.2.1) Valószínûsíthetõ-e alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevétele a szerzõdés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerzõdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történõ teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X
V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe
(adott esetben)
SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 72–74.
(ebbõl a szakaszból szükség szerint több példány használható)
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ?
NEM: X
IGEN: –
VI.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM
VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/01/14 (év/hó/nap)
VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4
VI.5) A SZERZÕDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕBEN (adott esetben)
Közbeszerzési Értesítõ Hivatalos Lapja X. évfolyam,
128. számában, 2004. november 8-án megjelent K. É. –
9638/2004 nyilvántartási szám alatt.
VI.6) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: –
IGEN: X
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Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
2002/2003. évi Magyarország–Ausztria PHARE CBC-program, támogatási szerzõdés, száma: 2002/000-317-01-07
VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja (adott esetben):
2005/01/24
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre
nem kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevõnek a közbeszerzési törvény
96. §-ának (2) bekezdése szerinti minõsítése: nem minõsül
mikro-, kis-, és középvállalkozónak.
4) A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ
neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
– Swietelsky Kft., 1117 Budapest, Irinyi u. 4–20.,
357 051 189 Ft + áfa
5) Az ajánlattevõk neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetõsége esetén a benyújtott részajánlat száma
1. Teerag–Asdag Konzorcium, 9200 Mosonmagyaróvár,
Kálnoki u. 49.,
2. ALTERRA Kft., 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.,
3. Swietelsky Kft., 1117 Budapest, Irinyi u. 4–20.,
4. GARTNER Bau GmbH, 7400 Oberwart, Haupplatz 11/8,
G. H. H. Építõipari Kft., 9760 Rum, Szombathelyi út 75/A,
munkaközösség.
6) Az ajánlatkérõ tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerûsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerûsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának
napja
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti
tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye
9) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 153. §-ának
(1) bekezdését alkalmazta?
NEM: –
IGEN: –
VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2005/02/01 (év/hó/nap)
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0416/2005)

7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –

1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: 428-5535
Telefax: 428-5537
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
Oberthur Card Systems Kft., 2045 Törökbálint, Tó Park; West
Gate Business Park, Oberthu épület

8. Egyéb információk: a szerzõdésben foglaltak szerint az
ellenszolgáltatás kiegyenlítése a számla kézhezvételét követõ
30 napon belül történik, ennek megfelelõen a szerzõdés teljesítésére 2005. január 28-án került sor.
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a
nyertes ajánlattevõ egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 1.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: vállalkozási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. október 22.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 20 000 ±25% db „Oberthur CosmopolIC 2.1 V4 Autentic”
csipkártya legyártása és szállítása. Ellenszolgáltatás: a megrendelt és leszállított 22 440 db kártyára 40 522 133 Ft + áfa.
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
november 24.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
– Oberthur CosmopolIC 2.1 V4 Authentic smartkártya:
9789 db, nettó 16 396 575 Ft.
– Oberthur CosmopolIC 2.1 V4 Authentic megszemélyesített smartkártya: 12 651 db, nettó 23 505 558 Ft.
– Szállítási költség: 620 000 Ft.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontjára való hivatkozással.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. október 1.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: a Közbeszerzési Értesítõ 2004. október 29-ei 125. számában, K. É. –
9238/2004 számon.
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0865/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
Bács-Copy Kft., 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 3.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási és karbantartási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. december 23.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 2 980 375 Ft.
1) Konica-Minolta 7222 digitális másológép: 3 db
2) Konica-Minolta 7416 digitális másológép: 1 db
3) Karbantartási szerzõdés: 36 hónap
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2005.
január 31. + 36 hónap.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 1 918 375 Ft
1) Konica-Minolta 7222 digitális másológép: 3 db
2) Konica-Minolta 7416 digitális másológép: 1 db
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli egyszerû közbeszerzési eljárás a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb értékû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
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d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. november 22.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e:
igen.
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata:
egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. január 21.

Dózsa György Gazdasági, Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0576/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Dózsa György Gazdasági, Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola
6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
DIGITAL Kft., 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: árubeszerzés, adásvételi szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. december 22.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Megnevezés
Mennyiség
– XW4100, 2.80 GHz/1 MB, 80 GB IDE,
WinXP Includes 2.80 GHz/1 MB Pentium 4
CPU, 512 MB (2 ´ 256 MB) DDR400 ECC,
no graphics, 80 GB ATA/100, DVD/CD
RW combo, keyboard, scroll mouse, floppy,
WinXP Pro.
7
– 17'' S7500 CRT monitor 16.0'' via dot pitch
0,28 mm. Supports 1024 ´ 768 at 85Hz up to
1024 ´ 768 at 60 Hz mprII, TCO/MPR99,
Energie Star
7
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– HP Compaq nc4010 P-M 735 12.1 512/40
1
– HP p930 19'' color monitor enterprise HP
p930 (18'' viewable), Diamondtron NF,
max. 1920 ´ 1440@70 Hz, single analog input, silver bezel/carbon stand & cabinet
1
– D530C/P2.8C/Hd/256G/4
1
– MP3130 digitális projektor
1
– Back-UPS CS 500VA Complete System
Protection, Equipment Protection Policy,
USB or serial connectivity and software,
Data line surge protection
1
– LaserJet 3380 nyomtató
1
– Adobe Premier Pro 7
1
– Hangszórórendszer 5.1
1
– Fejhallgató + mikrofon
7
– Multimédiás távirányító
1
– Prezentációs fénypálca
1
Az ellenszolgáltatás értéke: 4 375 388 Ft bruttó
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2005.
január 10.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 4 375 388 Ft bruttó
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerû
közbeszerzési eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legkedvezõbb ár.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. november 19.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: 2004. december 9.
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a
fentiekkel az ajánlattevõ egyetért.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. január 31.
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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0637/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1399 Budapest, 62 Pf. 710/4
Telefon: 325-7672
Fax: 336-4807
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
– LNX Rt., 1135 Budapest, Hun u. 2.
– Selectrade-Computer Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.
– Signal Computer Kft., 1135 Budapest, Béke u. 11.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. október 12.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: számítástechnikai alkatrészek és eszközök.
1) LNX Rt.
– Canary médiakonverter
– mennyiség: 4
– bruttó ár: 180 875 Ft
2) Selectrade-Computer Kft.
– Switch 5 portos
– mennyiség: 15
– bruttó ár: 133 875 Ft
– tápegység
– mennyiség: 20
– bruttó ár: 100 250 Ft
– teszter
– mennyiség: 1
– bruttó ár: 4063 Ft
– alaplap
– mennyiség: 20
– bruttó ár: 403 500 Ft
– processzor hûtõvel
– mennyiség: 20
– bruttó ár: 459 750 Ft
– DVD-újraíró külsõ
– mennyiség: 2
– bruttó ár: 123 225 Ft
– adatper 9 V/1,5 A
– mennyiség: 1
– bruttó ár: 3788 Ft
– akkumulátor
– mennyiség: 15
– bruttó ár: 32 063 Ft
– floppy-meghajtó
– mennyiség: 10
– bruttó ár: 16 000 Ft
– ventilátor
– mennyiség: 10
– bruttó ár: 3875 Ft
– médiakonverter
– mennyiség: 12
– bruttó ár: 397 062 Ft
– printerátkapcsoló
– mennyiség: 10
– bruttó ár: 49 625 Ft
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– DYMO kazetta
– mennyiség: 10
– bruttó ár: 50 000 Ft
– 15'' TFT monitor
– mennyiség: 7
– bruttó ár: 778 137 Ft
– összesen: bruttó ár
– 2 555 213 Ft
3) Signal Computer Kft.
– Patch-kábel
– mennyiség: 100
– bruttó ár: 73 000 Ft
– tápegység
– mennyiség: 20
– bruttó ár: 80 000 Ft
– hálózati kártya
– mennyiség: 20
– bruttó ár: 57 000 Ft
– ventillátor
– mennyiség: 10
– bruttó ár: 9900 Ft
– Notebook winchester
– mennyiség: 1
– bruttó ár: 20 250 Ft
– összesen bruttó ár
– 240 150 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
november 12.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: azonos a 2. c) pontban foglaltakkal.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerû eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. szeptember 8.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
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9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetértek. A teljesítés szerzõdésszerû volt.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 1.

14. szám

8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetértek. A teljesítés szerzõdésszerû volt.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 1.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0638/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1399 Budapest, 62 Pf. 710/4
Telefon: 336-4817
Fax: 336-4807
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
Smith Irodatechnika Kft., 1142 Budapest, Ungvár u. 48/C.
fszt. 3.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. november 10.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Canon NP–7161 fénymásoló, 10 db, 2 280 000 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
december 1.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: azonos a 2. c) pontban foglaltakkal.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerû eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. szeptember 28.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0640/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1399 Budapest, 62 Pf. 710/4
Telefon: 336-4817
Fax: 336-4807
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
Kaiser + Kraft Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 117.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. november 23.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
– Genkinger típusú elektromos emelõtargonca
– mennyiség: 1
– bruttó ár: 1 124 562 Ft
– mindösszesen:
– 1 124 562 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2005.
január 7.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: azonos a 2. c) pontban foglaltakkal.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerû eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelõnyösebb ajánlat, a kiadott ajánlattételi felhívás dokumentációjában megjelölt részszempontok
és súlyszámok alapján.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. szeptember 10.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
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6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetértek. A teljesítés szerzõdésszerû volt.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 1.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0641/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1399 Budapest, 62 Pf. 710/4
Telefon: 336-4817
Fax: 336-4807
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
– Írókéz SK Kft., 1116 Budapest, Hunyadi János út 2.
– PBS Hungária Kft., 1116 Budapest, Építész u. 8–12.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. szeptember 1.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
I. Írókéz SK Kft., 1116 Budapest, Hunyadi János út 2.
– számítástechnikai kellékanyagok
– mennyiség: 70 db
– ellenszolgáltatás összege: bruttó 765 110 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
szeptember 10.
II. PBS Hungária Kft., 1116 Budapest, Építész u. 8–12.
– papír, irodaszerek
– mennyiség: 284 825 db
– ellenszolgáltatás összege: bruttó 5 531 915 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
október 31.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: azonos a 2. c) pontban foglaltakkal.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerû eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
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c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. augusztus 4.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetértek. A teljesítés szerzõdésszerû volt.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 2.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0642/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1399 Budapest, 62 Pf. 710/4
Telefon: 336-4817
Fax: 336-4807
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
– Saturn-Star Kft., 1032 Budapest, Bécsi út 154.
– Euroagent Kft., 1088 Budapest, József krt. 17.
– Márvány 1993 Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 5/B.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. november 4.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
I. Saturn-Star Kft., 1032 Budapest, Bécsi út 154.
– Sony DSC-F828-hoz akkumulátor
– mennyiség: 5
– bruttó egységár: 15 990 Ft
– összesen: 79 950 Ft
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– Sony DVP-NS585P asztali DVD-lejátszó
– mennyiség: 1
– bruttó egységár: 29 990 Ft
– összesen: 29 990 Ft
– Sony NP-QM 7D info lithium akkumulátor
– mennyiség: 9
– bruttó egységár: 23 990 Ft
– összesen: 215 910 Ft
– Sony DSC-T3 digitális fényképezõgép
– mennyiség: 6
– bruttó egységár: 144 990 Ft
– összesen: 869 940 Ft
– mindösszesen:
– 1 195 790 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
december 6.
II. Euroagent Kft., 1088 Budapest, József krt. 17.
– Sony DCR-PC350 dig. mini DV-kamera
– mennyiség: 5
– bruttó egységár: 422 990 Ft
– összesen: 2 114 950 Ft
– Sony GVD-1000 videowalkman
– mennyiség: 5
– bruttó egységár: 516 990 Ft
– összesen: 2 584 950 Ft
– Sony RDR-GX7 asztali DVD-felvevõ
– mennyiség: 1
– bruttó egységár: 219 990 Ft
– összesen: 219 990 Ft
– mindösszesen:
– 4 919 890 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
december 6.
III. Márvány 1993 Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 5/B.
– Sony DSC-F828 digitális fényképezõgép
– mennyiség: 4
– bruttó egységár: 244 990 Ft
– összesen: 979 960 Ft
– Sony DSC-F828-hoz 1 GB-os memóriakártya
– mennyiség: 3
– bruttó egységár: 189 990 Ft
– összesen: 569 970 Ft
– Sony DCR-HC1000 dit. mini DV-kamera
– mennyiség: 1
– bruttó egységár: 469 990 Ft
– összesen: 469 990 Ft
– Memory Stick Duo Pro 512 MB memóriakártya
– mennyiség: 6
– bruttó egységár: 114 990 Ft
– összesen: 689 940 Ft
– mindösszesen:
– 2 709 860 Ft
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2004.
december 6.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: azonos a 2. c) pontban foglaltakkal.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerû eljárás.
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b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. szeptember 14.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetértek. A teljesítés szerzõdésszerû volt.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 1.

Nemzetközi Technológiai Kht.
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0873/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Nemzetközi Technológiai Kht.
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe:
G & B Informatikai Kft., 1029 Budapest, Zsíroshegyi u. 51/B
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról
és annak végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat, valamint a 2064/2004. (III. 18.) Korm. határozat figyelembevételével a Magyar Információs Társadalom Stratégia
(MITS) végrehajtási rendjérõl szóló jogszabálytervezetre vonatkozó javaslat kidolgozása.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. november 25.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak
végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat,
valamint a 2064/2004. (III. 18.) Korm. határozat figyelembevé-
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telével a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS)
végrehajtási rendjérõl szóló jogszabálytervezetre vonatkozó javaslat kidolgozása.
Mennyisége: 1 db
Ellenszolgáltatás: 7 230 000 Ft + áfa (25%)
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2005.
január 28.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
1 db
Ellenszolgáltatás: 7 230 000 Ft + áfa (25%)
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerû
közbeszerzési eljárás a Kbt. 299. § (1) bekezdése b) pontja alapján.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. november 8.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata:
egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. január 21.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0631/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
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b) A nyer tes ajánlat tevõként szerzõdõ fél neve és címe:
Gerõ–Szabó Építésziroda Kft., 1025 Budapest, Pusztaszeri
út 3/B
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: tervezési szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. november 10.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: városközpont közterületi rekonstrukciója kiviteli tervének elkészítése, kiegészítve a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szerinti tartalommal (engedélyezési tervdokumentáció
alapján)
Mennyiség: 1 db szakági kiviteli terveket is tartalmazó tervdokumentáció
Ellenszolgáltatás: 4 000 000 Ft + áfa
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje:
teljesítési határidõ: 2005. január 9.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
Mennyiség: 1 db szakági kiviteli terveket is tartalmazó tervdokumentáció
Ellenszolgáltatás: 4 000 000 Ft + áfa
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének napja:
X. évfolyam, 99. szám, 2004. augusztus 30.
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: –
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a
szerzõdést az abban foglaltaknak megfelelõen teljesítettük, jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetértünk.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. január 27.
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Tüdõgyógyintézet Törökbálint
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
(0668/2005)
1. a) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél neve és címe:
Tüdõgyógyintézet Törökbálint
2045 Törökbálint, Munkácsy u. 70.
b) A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél neve és címe: Reálszisztéma Autó Buda, 1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
meghatározása: szállítási szerzõdés.
b) A szerzõdéskötés idõpontja: 2004. december 17.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
1 db személygépkocsi, amely 10 fõ alatti személyszállításra
alkalmas, nettó 5 200 000 Ft + áfa.
d) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje: 2005.
január 12.
3. A szerzõdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
1 db Toyota Avensis 2.0 Sol típ. nettó 5 404 000 Ft.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerû
közbeszerzési eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelõnyösebb ajánlat.
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c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: –
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg a Közbeszerzési Döntõbizottság tájékoztatásának napja: 2004. november 17.
e) Hivatkozás az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
5. a) A szerzõdés teljesítése szerzõdésszerû volt-e: igen.
b) Nem szerzõdésszerû teljesítés esetén a szerzõdésszegés
típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
6. a) A szerzõdés részteljesítése szerzõdésszerû volt-e: –
b) Nem szerzõdésszerû részteljesítés esetén a szerzõdésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerzõdésszegést elkövetõ(k) neve, címe: –
7. a) A szerzõdést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevõként szerzõdõ fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetértek.
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2005. február 1.
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Helyesbítés
Budapest Fõváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
ajánlati felhívásának helyesbítése
(1262/2005)
Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2005. január 24-én, a Közbeszerzési Értesítõ 9. számában K. É.
– 0162/2005 számon megjelent ajánlati felhívásának B. melléklete [RÉSZ: 03, 4) pont] tévesen jelent meg.
A RÉSZ száma: 03
4) Eltérõ kezdési/teljeítési határidõ feltüntetése (adott esetben)
Kezdés: 2005/05/09 (év/hó/nap) /
teljesítés: 2005/07/22 (év/hó/nap)
A hirdetmény feladásának napja: 2005. január 28.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2005. január 31.

Gyula Város Önkormányzata
módosításának helyesbítése
(1290/2005)
Gyula Város Önkormányzata 2005. január 24-én, a Közbeszerzési Értesítõ 9. számában K. É. – 0838/2005 számon megjelent
ajánlati felhívás módosításának VII. szakaszában a VI.4.2) pontban az eredményhirdetés idõpontja tévesen jelent meg.
Helyesen:
VI.4.2) Eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/05, 10.00 óra
A hirdetmény feladásának napja: 2005. január 31
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2005. január 31.

Kincstári Vagyoni Igazgatóság
ajánlati felhívásának helyesbítése
(1293/2005)
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2005. január 28-án, a Közbeszerzési Értesítõ 11. számában K. É. – 0703/2005 számon
megjelent ajánlati felhívásának VI.4) pont 24) alpontja és az
A. melléklet 1.4) pontja tévesen jelent meg.
A VI.4) pont 24) alpontja helyesen:
Az ajánlat érvénytelen, ha a becsatolt organizációs terv/munkaszervezési terv nem terjed ki és nem veszi figyelembe az
alábbi szempontokat: a kivitelezés ideje alatt az épületben lévõ
múzeumok üzemelnek, nyári idõszakban a belsõ udvarban hétvégén a szabadtéri színpadon rendezvények vannak, és a munkavégzés feltételeinek biztosításáról – felvonulási épület, raktár
stb. – az ajánlattevõ köteles magának gondoskodni.
Az A. melléklet 1.4) pontja helyesen:
1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Szervezet: Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
veszprémi kirendeltsége

Címzett: –
Cím: Mártírok utca 11. II. emelet 25. szoba,
a bontás napján II. emelet 26. szoba
Postai irányítószám: 8200
Város/Község: Veszprém
Ország: Magyarország
Telefon: 88/565-140
Telefax: 88/565-150
E-mail: –
Internetcím (URL): www.kvi.hu
A hirdetmény feladásának napja: 2005. január 31.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2005. január 31.

MIFÛ Miskolci Fûtõerõmû Kft.
részvételi felhívása egyes ágazatokban
helyesbítése
(1323/2005)
A MIFÛ Miskolci Fûtõerõmû Kft. 2005. január 26-án, a
Közbeszerzési Értesítõ 10. számában K. É. – 12718/2004 számon megjelent hirdetménye (részvételi felhívás egyes ágazatokban) tévesen jelent meg.
A hirdetmény a II.1.11) pont nélkül jelent meg.
A hiányzó II.1.11) pont:
II.1.11) Eltérések az európai mûszaki leírások alkalmazásától
NEM: X
IGEN: –
A IV.1) pont helyesen:
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: X
A hirdetmény feladásának napja: 2005. január 31.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2005. január 31.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
ajánlati felhívásának helyesbítése
(1261/2005)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. január
28-án, a Közbeszerzési Értesítõ 11. számában K. É. –
0674/2005 számon megjelent ajánlati felhívása III.2.1.1) pontjának elsõ francia bekezdése tévesen jelent meg.
A III.2.1.1) pont elsõ francia bekezdése helyesen:
– A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontjára vonatkozó illetékes
hatósági igazolás a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint
A hirdetmény feladásának napja: 2005. január 29.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2005. január 31.
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Módosítás
Debreceni Ítélõtábla
ajánlati felhívásának módosítása
(1277/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ/KIÍRÓ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Debreceni Ítélõtábla
Címzett: Debreceni Ítélõtábla elnöke
Cím: Széchenyi u. 9.
Postai irányítószám: 4025
Város/Község: Debrecen
Ország: Magyarország
Telefon: 52/320-139
Telefax: 52/320-139
E-mail: –
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS/TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez/tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés (adott esetben)
Debreceni Ítélõtábla épületének kivitelezése
II.1.2) A szerzõdés/tervpályázati eljárás meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerzõdés, Debreceni Ítélõtábla épületének kivitelezésére.
II.1.3) Nómenklatúra
II.1.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.00.00.00-7
További tárgyak: –
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
Szolgáltatási kategória (adott esetben)
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt eljárás
IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejezete szerint jár el?
IV. fejezet: –
V. fejezet: –
VI. fejezet: X
VII. fejezet: –
Negyedik rész: –
IV.1.2) Az adott szerzõdésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény fajtája
Ajánlati felhívás, mely megjelent a Közbeszerzési Értesítõ
148. számában (11821/2004) szám alatt.

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A SZERZÕDÉS/TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS
EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
VI.2) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidõ lejárta:
2005/02/07, 11.00 óra
VII. SZAKASZ: A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSA
(adott esetben)
VII.1) AZ AJÁNLATTÉTELI VAGY A RÉSZVÉTELI
HATÁRIDÕ MEGHOSSZABBÍTÁSA
VII.1.1) Az új ajánlattételi vagy részvételi határidõ
2005/02/14, 11.00 óra
VII.1.2) A határidõ hosszabbításának indoka
A tervek összetettsége, bonyolultsága miatt kevés idõ áll rendelkezésre ajánlattevõknek ajánlatuk elkészítéséhez.
VII.2) A HIRDETMÉNY (DOKUMENTÁCIÓ) EGYÉB
MÓDOSÍTÁSA
VII.2.1) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció (részvételi dokumentáció) módosuló pontjai és a hirdetmény módosított szövege (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
VII.2.2) Az új ajánlattételi határidõ: –
VIII. SZAKASZ: A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA
(adott esetben)
IX.1) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/27 (év/hó/nap)

MECSEK-ÖKO Rt.
ajánlati felhívásának módosítása
(1346/2005)
Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ/KIÍRÓ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: MECSEK-ÖKO Rt.
Címzett: Beszerzési Osztály (fszt. 7-es iroda) Csõsz Imre
Cím: Esztergár L. u. 19.
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Postai irányítószám: 7633
Város/Község: Pécs
Ország: Magyarország
Telefon: 72/535-200
Telefax: 72/535-354
E-mail: csontoskrisztina@mecsekerc.hu
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS/TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez/tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés (adott esetben)
Monitoring Gyöngyösoroszi 2005.
II.1.2) A szerzõdés/tervpályázati eljárás meghatározása/
tárgya:
A gyöngyösoroszi, recski bányák felszámolásával kapcsolatos monotoringtevékenység. Az elvégzett és jelenleg folyamatban lévõ ércbányászati rekultivációs tevékenység környezetre
gyakorolt hatásának ellenõrzése keretében helyszíni és laboratóriumi vízföldtani mérések végzése.
Vállalkozási keretszerzõdés.
II.1.3) Nómenklatúra
II.1.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
90.31.30.00-4
További tárgyak:
90.31.31.20-1
90.31.50.00-8
74.31.20.00-9
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
Szolgáltatási kategória (adott esetben): 16
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt eljárás
IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejezete szerint jár el?
IV. fejezet: –
V. fejezet: –
VI. fejezet: X
VII. fejezet: –
Negyedik rész: –
IV.1.2) Az adott szerzõdésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény fajtája:
Ajánlati felhívás K. É. – 0366/2005 Megjelent:
2005/01/19-én a Közbeszerzési Értesítõ 7. számában.
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A SZERZÕDÉS/TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS
EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
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VI.2) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidõ lejárta:
2005/03/16.
Idõpont: 11.00 óra.
VII. SZAKASZ: A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSA
(adott esetben)
VII.1) AZ AJÁNLATTÉTELI VAGY A RÉSZVÉTELI
HATÁRIDÕ MEGHOSSZABBÍTÁSA
VII.1.1) Az új ajánlattételi vagy részvételi határidõ: –
VII.1.2) A határidõ hosszabbításának indoka: –
VII.2) A HIRDETMÉNY (DOKUMENTÁCIÓ) EGYÉB
MÓDOSÍTÁSA
VII.2.1) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció (részvételi dokumentáció) módosuló pontjai és a hirdetmény módosított szövege (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
Az ajánlati felhívás hivatkozott pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
II.3) Kezdés 2005/04/14 és/vagy
Befejezés 2005/12/31 (év/hó/nap)
III.2.1) pont 5. francia bekezdése: ha az ajánlattevõnek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt 3 évben (2004., 2003.,
2002.) – jelen eljárás tárgyában – legjelentõsebb szolgáltatásai
nem érték el 1-1 szerzõdésben az 5 M Ft-ot, mely szerzõdésnek
a következõ szakterületet kell minimum magában foglalnia:
hidrogeológia.
III.2.1.3) pont elsõ francia bekezdése: ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója az elmúlt 3 évben (2004., 2003., 2002.) a
közbeszerzés tárgyának megfelelõ legjelentõsebb (5 M Ft-ot
meghaladó összegû) szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 68. §
(1) bekezdése a)–b) pontjainak megfelelõen, amelyben a következõ szakterületet kell megnevezni: hidrogeológia. Ajánlatkérõ
referencialevéllel kéri igazolni a fentieket.
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének határideje:
2005/03/29 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra.
Ár (adott esetben): 10 000, azaz tízezer
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az I.1) pontban megjelölt helyszín földszinti 7-es irodájában egy adatlap kitöltése után ajánlattevõ átveheti a dokumentációt munkanapokon 8.00 órától
12.00 óráig.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehetõ személyesen vagy meghatalmazott útján vagy a Kbt. 54. §
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Ez utóbbi esethez
ajánlatkérõ bankszámlaszáma: MECSEK-ÖKO Rt. 1020100650253674. Ajánlatkérõ a dokumentáció összegének átutalását
kéri jelezni!
IV.3.3) 2005/03/29 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra.
IV.3.7.2) Dátum: 2005/03/29 (év/hó/nap)
Idõpont: 11.00 óra
Hely: MECSEK-ÖKO Rt. 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.
fszt. 1-es tárgyaló.

3018

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

VI.4.2) Eredményhirdetés idõpontja: 2005/04/05
Idõpont: 11.00 óra.
Szerzõdéskötés idõpontja: 2005/04/13
Idõpont: 11.00 óra.
VII.2.2) Az új ajánlattételi vagy részvételi határidõ
2005/03/29
Idõpont: 11.00 óra.
VIII. SZAKASZ: A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA
(adott esetben): –
IX.1) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/02/01 (év/hó/nap)

Vasvár Város Önkormányzata
ajánlati felhívásának módosítása
(1313/2005)
Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ/KIÍRÓ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Vasvár Város Önkormányzata
Címzett: Tóth István
Cím: Alkotmány u. 1., 20. sz. iroda
Postai irányítószám: 9800
Város/Község: Vasvár
Ország: Magyarország
Telefon: 94/572-010
Telefax: 94/572-011
E-mail: vasvar1@axelero.hu
Internetcím (URL): –
II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS/TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez/tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés (adott esetben)
FIDIC-típusú (kiadás 1996) vállalkozási szerzõdés Vasvár
történelmi városközpontja rekonstrukciójának kivitelezési
munkáira.
II.1.2) A szerzõdés/tervpályázati eljárás meghatározása/
tárgya
A mûemléki védettség alatt álló, XIII. században épült domonkos kolostor és a XX. század második felében hozzátoldott mûvelõdési ház fizikailag szétválasztásra kerül, két önállóan mûködtethetõ egységgé. Ehhez a szerzõdés keretében az alábbi
munkákat kell elvégezni: összekötõ nyaktag, valamint a területen lévõ egyéb lakó- és melléképületek elbontása. A létesítmények környékén támfalak és kerítés bontása.
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A volt mûvelõdési ház bõvítésével és átépítésével városi képzési és kulturális központ kiviteli terveinek elkészítése és teljes
körû kivitelezése.
A kolostorépület déli és nyugati homlokzatfelújítás kiviteli
terveinek elkészítése és teljes körû kivitelezése, valamint a déli
szárny pincéjében ifjúsági és zarándokszállás kialakításának
teljes körû kivitelezése.
A létesítmények környékén tereprendezés, új támfal és kerítés, parkoló és útépítés kiviteli terveinek elkészítése és teljes
körû kivitelezése.
A létesítmények új közmûellátásához (víz-, csatornabekötés,
csapadékvíz-elvezetés, telefonföldkábel-fektetés, közvilágítás
létesítése, gáz-, távhõ- és áramellátás) kiviteli tervek elkészítése és teljes körû kivitelezése.
A kolostorépületen végzett eredeti épületszerkezeteket érintõ
munkákat és a földmunkákat régészeti szakfelügyelet mellett
kell végezni.
II.1.3) Nómenklatúra
II.1.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fõ szójegyzék
Fõ tárgy:
45.45.31.00-8
További tárgyak:
45.21.23.00-9
45.21.24.13-4
45.11.27.11-2
45.23.31.23-7
Kiegészítõ szójegyzék (adott esetben): –
Y033-3
Y009-6
Szolgáltatási kategória (adott esetben): –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Nyílt eljárás
IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejezete szerint jár el?
IV. fejezet: –
V. fejezet: –
VI. fejezet: X
VII. fejezet: –
Negyedik rész: –
IV.1.2) Az adott szerzõdésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény fajtája
Vasvár Város Önkormányzata ajánlati felhívás nyílt eljárás
megindítására (0490/2005), megjelent a Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapjának 2005. január
24-i számában.
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási
szám: –
VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
VI.1) A SZERZÕDÉS/TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS
EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: –
IGEN: X
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Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése címû, HU2002/
000-315.01.06 és HU203/004-347-05-05 PHARE-program
Hivatkozási adat: HU 2003/004-347.05.05-NYD/12-1 „Vasvár történelmi városközpontjának rekonstrukciója” címû projekt.
VI.2) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidõ lejárta:
2005/03/17 (év/hó/nap) 10.00 óra
VII. SZAKASZ: A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSA
(adott esetben)
VII.1) AZ AJÁNLATTÉTELI VAGY A RÉSZVÉTELI
HATÁRIDÕ MEGHOSSZABBÍTÁSA
VII.1.1) Az új ajánlattételi vagy részvételi határidõ:
2005/03/25 11.00 óra
VII.1.2) A határidõ hosszabbításának indoka:
Hibásan számolt dátumok
VII.2) A HIRDETMÉNY (DOKUMENTÁCIÓ) EGYÉB
MÓDOSÍTÁSA
VII.2.1) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció (részvételi dokumentáció) módosuló pontjai és a hirdetmény módosított szövege (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)
1) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Módosul a kezdés: 2005/05/02-re.
2) IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X
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B1) a következõ részszempontok és súlyszámok alapján
részszempontok
súlyszámok
1. ellenszolgáltatás összege
10
2. vállalt jótállási idõ (év), min. 1, max. 3 év
3
3. vállalt késedelmi kötbér (Ft/nap), min.
100 000 Ft, max. 300 000 Ft
2
4. módosult a vállalt megvalósítási határidõ
(min. 12, max. 14 hónap)
2
3) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Módosul a dokumentáció beszerzésének határideje:
2005/03/25 11.00 órára
IV.3.3) az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ
(attól függõen, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
Módosul 2005/03/25 11.00 órára
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei (attól függõen,
hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
IV.3.7.2) Dátum, idõpont, hely
Dátuma módosul 2005/03/25 11.00 órára.
VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontja
Eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattételi határidõ lejártát
követõ elsõ naptól számított 25. napon 11.00 órára módosul,
amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követõ elsõ munkanapon 11.00 óra.
VII.2.2) Az új ajánlattételi vagy részvételi határidõ:
2005/03/25 11.00 óra
VII. SZAKASZ: A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA
(adott esetben): –
IX.1) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2005/01/31 (év/hó/nap)
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14. szám

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1376/2005)
Ikt.sz.: D.832/7/2004.
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tárgy: Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa elnöke által
hivatalból kezdeményezett eljárása a Budapest XXI. Kerület
Budapest-Csepel Önkormányzata ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa
elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: Tanács
elnöke) által a Budapest-Csepel Önkormányzat (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. sz., a továbbiakban: önkormányzat) „a
Csepel újság kiadói jogának gyakorlása, amely magába foglalja
a tartalmi kialakítást, szerkesztést, nyomdai elõkészítést, nyomást és terjesztést vállalkozási szerzõdés 2005. január 1-jei hatályú módosítása” tárgyú eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy az önkormányzat megsértette a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. § (1) bekezdését, mert a 2004.
október 18-i döntése alapján beszerzésénél a közbeszerzési törvény szabályait mellõzte.
A Döntõbizottság az önkormányzattal szemben 2 000 000 Ft,
azaz kettõmillió forint bírságot szab ki.
Az önkormányzat a bírság összegét a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa
MÁK-nál vezetett 10032000-01720361-00000000 számú számlájára köteles befizetni.
Az eljárás során a felek a felmerült költségeket maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell benyújtani.
INDOKOLÁS
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárás iratai és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Az önkormányzat 2003. január 15-én nyílt eljárást lefolytatására jelentetett meg hirdetményt a K. É. – 3/2003 számában.
A beszerzés tárgya és mennyisége a Csepel újság tartalmi (információ és cikk-készítési), szerkesztési, nyomdai elõkészítési
feladatainak ellátása, nyomdai elõállítása, kéthetenkénti megjelentetése, terjesztése alkalmanként 35 500 példányszámban,
A/3 méretben, fekete-fehér színben, lapszámonként legalább
12 oldal terjedelemben, melybõl 9 oldal a XXI. kerületre vonatkozó, az önkormányzati és egyéb közéleti információk teljes
vertikumát tartalmazza. A nyertes ajánlattevõ feladata az elké-

szült újság Budapest-Csepel közigazgatási területén valamennyi lakásegységbe történõ terjesztése postaládába történõ
kézbesítéssel. A szerzõdés határozatlan idejû. A szerzõdésre
vonatkozó egyéb feltételeket a dokumentáció a hirdetménnyel
összhangban tartalmazta (pl. ajánlati ár: a fenti összes költségnemek összegének bruttó forintban megadott és 1 lappéldányra
vetített összege, inflációt követõ évenkénti árváltoztatás mértéke, terjesztés dokumentált ellenõrzésének gyakorisága).
Az önkormányzat a nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével,
a PRESS-MARKET Kft.-vel, a szerzõdést 2003. március 11-én
megkötötte.
A megkötött szerzõdés 2. pontja tartalmazza, hogy a lapot
35 500 példányszámban kéthetente kell a kft.-nek megjelentetnie és terjesztenie, és a lap példányszáma, a lap számonkénti
minimumterjedelme (legalább 12 oldal, amelybõl 9 oldal az önkormányzaté) stb. a kiírással megegyezõen került rögzítésre. A
3. pont tartalmazza, hogy a 2. pontban rögzített 9 oldal terjedelmen belül az önkormányzat igénye szerint folyamatosan és külön térítési díj nélkül megjelenteti az önkormányzat a polgármesteri hivatal által kibocsátott felhívásokat, rendeleteket, tájékoztatókat, pályázatokat.
A szerzõdés 10. pontja tartalmazza a bruttó Ft/lappéldány díj
összegét, amit a szerzõdés 11. pontja 2004. március 1-jéig tekint hatályosnak, azt követõen évente egy alkalommal automatikusan megemelkedik a hivatalos inflációs ráta mértékének
60%-ával. A szerzõdés 13. pontja szerint a szerzõdés határozatlan idejû.
Az önkormányzat képviselõ-testülete a 2004. október 18-i
testületi ülésén úgy döntött, hogy a PRESS-MARKET Kft.-vel
2003. március 11-én megkötött szerzõdést módosítja a Csepel
újság címû önkormányzati lap kiadására vonatkozóan.
A képviselõ-testület az alapszerzõdésben rögzített évi kéthetenkénti megjelenés helyett, évi 44 alkalommal történõ megjelentetésben döntött azzal, hogy az egy lappéldányra vonatkozó vállalkozási díj nem emelkedhet, és a PRESS-MARKET
Kft.-vel megkötött szerzõdés egyéb részei nem változnak.
A határozat végrehajtásáért a polgármester felelõs, határidõ:
2005. január 1.
A testületi ülésre készült elõterjesztés tartalmazta azt is, hogy
a szerzõdés módosítására a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi
XL. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 73. § (1) bekezdésének
szabályai alapján van lehetõség, mert az alapszerzõdést a régi
Kbt. rendelkezéseinek megfelelõ közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötötték meg.
A képviselõ-testület döntését végrehajtva a PRESS-MARKET Kft.-vel a szerzõdést 2004. november 10-én aláírták. A felek az alapszerzõdés 2. pontját a képviselõ-testület határozatára
figyelemmel úgy módosították, hogy a „vállalkozó kötelezettsége: az 1. pontban rögzített feladatok ellátása, a lap hetenkénti
(évente 44 alkalommal) megjelentetése.” A szerzõdésmódosítás 2005. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a módosítás a
szerzõdés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Az önkormányzat a régi Kbt. 73. § (1) bekezdésére hivatkozva módosította az alapszerzõdést.
A Tanács elnöke az önkormányzat 2004. október 18-i határozatával jóváhagyott szerzõdésmódosítása miatt a Kbt. 327. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörével élve hiva-
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talból eljárást kezdeményezett a törvényes határidõn belül a
Döntõbizottságnál. Álláspontja szerint a már hatályon kívül helyezett és a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény
73. § (1) bekezdés alkalmazásának a lehetõsége a jelen ügyben
nem áll fenn. A Tanács elnöke szerint az nem vitatható, hogy
egy korábbi közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyertessel
2003-ben megkötött szerzõdésrõl van szó.
Azonban a felhívott jogszabályhely rendelkezései szerint a
már megkötött szerzõdésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott
részét a felek kizárólag csak akkor módosíthatják, ha a szerzõdéskötést követõen beállott körülmény folytán a szerzõdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
A szerzõdéskötést követõen beállott körülmény és bármelyik
félnek lényeges és jogos érdeksérelme a jelen ügyben nem állapítható meg a hivatalból eljárást kezdeményezõ irat szerint.
Az önkormányzatnak egy alapvetõen megváltozott beszerzési igényérõl van szó, ami nem ad jogalapot arra, hogy a felmerült igény kielégítését szerzõdésmódosítás keretében oldják
meg, ugyanis a 2004. október 18-ai képviselõ-testületi döntés
miatt heti megjelenésûvé (évi 44 alkalom) vált a lap, és a szerzõdés a korábbihoz képest az ellenszolgáltatás összegét is tekintve 28,6 M Ft-ról 45 M Ft-ra változik.
Az önkormányzatnak az alapvetõen megváltozott beszerzési
igényét a közbeszerzésekrõl szóló és 2004. május 1-jén hatályba lépett 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás, és nem a közbeszerzési eljárás
szabályainak mellõzésével kellett volna kielégíteni.
Ezért vélelmezhetõ az, hogy az önkormányzat megsértette a
Kbt. 2. § (1) bekezdésének rendelkezését, amely szerint a törvényben ajánlatkérõként meghatározott szervezetek a visszterhes szerzõdés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékû beszerzéseik megvalósítása érdekében a
közbeszerzési eljárást. Indítványozta a jogszabálysértés megállapítását a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján és a 340. §
(4) bekezdése alapján bírság kiszabását.
Ideiglenes intézkedésként a még meg nem kötött szerzõdés
megkötésének megtiltását indítványozta arra az esetre, ha a
szerzõdést még nem kötötték meg. Tárgyalás tartását nem kérte, egyéb érdekeltrõl nincs tudomása.
Az önkormányzat az érdemi észrevételében kérte az eljárás
megszüntetését, mert jogszerûen járt el a szerzõdés módosítása
körében.
Hivatkozik arra, hogy 2003. évben az alapszerzõdésre közbeszerzési eljárást folytattak le, s ennek alapján került sor 2003.
március 11-én a szerzõdés megkötésére. A szerzõdés 2. pontja,
a 10. pontja és a 13. pontja tartalmazza a lap kéthetenkénti megjelentetési kötelezettségét, a vállalkozási díj összegét, amely
lappéldányra vetítve került megállapításra, és a szerzõdés határozatlan idõre szól.
A szerzõdés módosítását, az önkormányzat mint szerzõdõ
fél lényeges és jogos érdeke, illetve kötelezettsége alapozza
meg, mert a testületi ülésre készült elõterjesztés tartalmazza azt,
hogy a kerület lakói, a helyi közélet résztvevõi igényt tartanak
arra, hogy az uniós csatlakozás után az életüket befolyásoló információkról, a mind nagyobb számban megalkotott helyi önkormányzati rendeletekrõl, a különféle intézkedésekrõl, elõkészítésükrõl, ezek okairól idõben értesüljenek. Jogos igény az is
a lakosság részérõl, hogy véleményük rendszeresen, nagyobb
terjedelemben kapjon hangot, és nem a közérdekû információk
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rovására. Hivatkozik arra is, hogy a 2003. évi CCXXIX. törvény 401. § (1) bekezdése szerint a törvénynek nincs visszaható
hatálya, így a hatálybelépését megelõzõen megkötött szerzõdésekre a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Ezért a 2003. március 11-én megkötött szerzõdés módosítására a régi Kbt. 73. § (1) bekezdését lehet és kell is alkalmazni a jelen esetben, mert a régi törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott konjuktív feltételek a jelen ügyben fennállnak, vagyis;
a) a módosításnak az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, az ajánlat tartalma tekintetében kell fennállni – ez teljesül,
mert a lap megjelentetési gyakorisága az ajánlati felhívás (dokumentáció) része volt,
b) a szerzõdéskötést követõen beállt körülmény az oka a
módosításnak – ez teljesül, mert az utóbbi idõszakban, különösen az EU-hoz történt csatlakozás óta olyan mértékben növekedett meg az önkormányzati lapban közzéteendõ információtömeg, ami a szerzõdésmódosítást (megjelentetés gyakorisága)
indokolja,
c) valamelyik fél jogos érdekét sérti a megváltozott körülmények esetén az eredeti szerzõdéses feltételek fenntartása:
– sérül az önkormányzat jogos érdeke, mert jogalkotóként
helyi rendeleteit közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és a lakosságot érintõ közéleti információkat is meg
kell ismertetni a lakossággal,
– sérül a PRESS-MARKET Kft. vállalkozó jogos érdeke is
azzal, hogy a minimum 12 oldalas terjedelembõl álló lapból a szerzõdés szerint 9 oldalt kell az önkormányzatnak
biztosítani, s ha a szerzõdéses 9 oldal helyett többet kell
átadni az önkormányzatnak az adott célra, akkor az csak
gyakoribb megjelentetéssel biztosítható.
Nem változott meg az önkormányzat beszerzési igénye, mert:
– a vállalkozói díj az eredetileg megkötött szerzõdéshez képest változatlan,
– a szerzõdés határozatlan idejû, ezért az önkormányzat
megrendelési mennyisége a jogviszony idõtartama alatt
pontosan nincs meghatározva,
– az eredeti szerzõdés egyetlen más feltételét nem módosítják a kiadás gyakoriságán kívül.
A régi Kbt. 73. § (1) bekezdése kizárólag az ajánlati felhívás,
a dokumentáció feltételei és az ajánlat tartalmát említi a szerzõdés módosításánál. Nem sorolja fel ezen belül azokat a feltételeket (sem pozitív, sem negatív taxáció), amelyeket a módosítás
nem érinthet. A módosításra okot adó körülmények, amelyek
valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti pedig olyan határozatlan jogi fogalmak, amelyeket minden esetben egyedileg kell
elbírálni. Közbeszerzések Tanácsa 3/2004. (K. É. 126.) számú
ajánlásának a 4. pontjában leírtak is azt támasztják alá, hogy
jogszerûen jártak el.
Kéri az eljárás megszüntetését a Kbt. 340. § (2) bekezdés
c) pontja alapján.
Egyéb érdekeltként a PRESS-MARKET Kft. terjesztett elõ
észrevételt.
Az önkormányzat jogszerûen járt el, amikor a képviselõ-testület a szerzõdés módosításáról döntött. A módosítás 2004. november 10-i eljárása jogszerû volt, ezt senki nem vitatta. Nem
ismeri a bejelentõ képviselõ álláspontját az ügyben, mert azt
nem kapta meg. A PRESS-MARKET Kft. jogszerûen járt el.
A Döntõbizottságnak abban kell állást foglalni, hogy az önkormányzat jogi érvelése szerint az utóbb felmerült évi 44 alkalom megjelentetés és a megjelentetés gyakoriságához minden
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esetben köthetõ 35 500 db lap ( 1 megjelentetés, az azzal járó
anyagi vonzat a korábbi beszerzéshez (szerzõdéshez) kapcsolódik-e, szerzõdésmódosításnak tekinthetõ-e, és olyan szerzõdésmódosítás-e, amely a régi Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott jogi feltételrendszernek megfelel-e.
A már hatályon kívül helyezett és a közbeszerzésekrõl szóló
1995. évi XL. törvény 73. § (1) bekezdése a következõ szerint
rendelkezik:
„73. § (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerzõdésnek
az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat
tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzõdéskötést
követõen beállott körülmény folytán a szerzõdés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti.”
A törvénynek ebbõl a rendelkezésébõl az következik, hogy a
felek szerzõdésmódosítási szabadsága (a szerzõdéskötési szabadsága is) korlátok közé kerül a PTK erre vonatkozó szabályaihoz képest. A régi Kbt.-nek ez a szakasza csak akkor engedi a
szerzõdésmódosítást, ha olyan szerzõdési elem változna, ami az
ajánlati felhívásban, dokumentációban, az ajánlatban szerepel,
és az utólagos módosításnak a fenti jogszabályhelyben meghatározott egyéb törvényi követelményei is fennállnak.
Az önkormányzat a közbeszerzési eljárása lefolytatása után
2003. március 11-én kötötte meg a szerzõdését a Csepel címû
újság tartalmi (információ, cikk-készítési), szerkesztési, nyomdai elõkészítési feladatok ellátására, nyomdai elõállítására, kéthetenkénti megjelentetésére. A szerzõdés határozatlan idõre
jött létre.
A szerzõdés alapján a felek kötelezettségei röviden:
1. Az önkormányzatot terhelõ és a vállalkozónak fizetendõ
éves vállalkozói díj (1 évi szerzõdéses érték): a lap 35 500 db/
1 alkalom ´ inflációval növelt 1 példányra vetített bruttó díj
´ megjelenés gyakorisága + (bérletidíj-fizetési kötelezettség
nélküli helyiség). 2. A vállalkozót terhelõ kötelezettség: a min.
12 oldal terjedelmû lapból 9 oldal terjedelmen belül az önkormányzat igényének megfelelõen köteles az önkormányzatnak,
a polgármesteri hivatalnak biztosítani a helyi rendeletek, tájékoztatók, pályázatok, felhívások folyamatos megjelentetését
stb., s emellett a szerzõdéses egyéb kötelezettségeit is teljesítenie kell (a tartalmi elõkészítés, a lap szerkesztése, nyomdai elõkészítési feladatok ellátása, nyomdai elõállítása, terjesztése
meghatározott módon).
Az önkormányzat által fizetett vállalkozói díj: 35 500 db lap /
1 alkalom ´ 1 példányra vetített br. ár ´ 22 (megjelentetés gyakorisága) = 781 000 db lap ´ a 1 lapra vetített br. díjjal = br.
26 999 170 Ft volt a 2003. évi szerzõdéses feltételeket figyelembe véve a 2004. március 11-ig (ezt követõen az a fizetendõ
ellenszolgáltatás a mindenkori inflációs ráta 60%-kal nõ, amivel az 1 lap/egységárat módosítják).
Az önkormányzat annak idején azért írt ki nyílt közbeszerzési eljárást az alapszerzõdésre, mert határozatlan idõre kötött
szerzõdés esetében is az egy évre számított ellenszolgáltatás
összege elérte az értékhatárt. Ugyancsak megállapítható volt az
1 évre elõállított lapok száma is, ami 22 ´ 35 500 lap = 781 000 db
lap volt.
Az önkormányzat a 2004. október 18-án elfogadott döntésével a duplájára emelte meg az általa évente kifizetendõ ellenszolgáltatás összegét, mert az évi 781 000 db lapszámot (22 alkalom ´ 33 500 db lap/1 alkalom) a 44 alkalomra figyelemmel
(44 ´ 33 500 lap/1 alkalom) összesen 1 562 000 db lapszámra
növelte.
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Az egy lapra vetített egységár bruttó összegét a döntésével
nem változtatta meg, de ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzat által fizetendõ ellenszolgáltatás összege az elõállított lap lapszámának megváltozott éves mennyisége miatt nem változik.
Az önkormányzat érdemi észrevételében arra hivatkozott,
hogy az ott kifejtett indokok alapján nem a beszerzési igénye
változott meg, hanem a már megkötött szerzõdés egyik részelemének változása következett be, egyéb elem nem változott.
A határozatlan idõre kötött szerzõdés miatt nem állapítható meg
az önkormányzat megrendelési igénye, az pontosan nincs meghatározva.
Ez az állítása az önkormányzatnak nem helytálló és téves is,
mert a lap példányszámának éves mennyisége, és az önkormányzat által fizetendõ ellenszolgáltatás éves mértéke a szerzõdésbõl megállapítható, megfelel a korábbi ajánlati felhívásának, a dokumentációnak és az ajánlatnak, mert csak az ott meghatározott szerzõdéses tartalomra köthette meg az önkormányzat a vállalkozóval a szerzõdést.
A Ptk. 240. §-a tartalmazza a szerzõdésmódosítás szabályait.
„240. § (1) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a felek közös
megegyezéssel módosíthatják a szerzõdés tartalmát, vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.
(2) A tartalmában vagy jogcímében megváltoztatott szerzõdésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.
A kötelezettség biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség
fennmarad, de”
(3) A szerzõdést egyezséggel is lehet módosítani. Egyezség
esetén a felek a szerzõdésbõl eredõ vitás vagy bizonytalan kérdéseket közös megegyezéssel úgy rendezik, hogy kölcsönösen
engednek egymásnak.”
A Ptk. szabályai szerinti szerzõdésmódosítás változást hozhat; a) szerzõdés alanyaiban b) tartalmában, c) jogcímében.
A jelen esetben a szerzõdés alanyaiban változás nem történt.
Nem történt változás a szerzõdés jogcímében sem.
Változás történt azonban a szerzõdés tartalmában. Változott
az önkormányzat által fizetendõ ellenszolgáltatás összege, változott az elõállítandó lap példányszámának éves mennyisége,
mert a megjelentetés gyakoriságát évi 22 alkalomról évi
44 alkalomra változtatták.
A Ptk. szerinti szerzõdésmódosítás a felek közös megegyezésével jön létre.
A szerzõdésmódosítást a jelen esetben a korábban megkötött
szerzõdés egyik alanya, az önkormányzat mint megrendelõ
kezdeményezte, de a szerzõdést a felek közös megegyezéssel
módosították.
A felek szerzõdéskötési szabadsága a kötelmi jogviszony
fennállása alatt is érvényesülõ alapelv. A szerzõdés módosításának szabadságát ugyanazok az általános szabályok korlátozzák,
illetve zárják ki, mint amelyek a szerzõdéskötés szabadságánál
irányadóak (Ptk. 200. §).
A Ptk. szerinti felek szerzõdésmódosítási szabadsága a közbeszerzési eljárásoknál csak korlátozottan érvényesülhet a közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként megkötött szerzõdések esetében.
A szerzõdés módosításának a régi Kbt.-ben meghatározott
jogszabályi elõfeltétele az, hogy a felek csak akkor módosíthatják a szerzõdésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerzõdéskötést követõen beállott körülmény folytán a szerzõdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”
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Ha ez a jogszabályi elõfeltétel megvalósulna, csak akkor lehetne a közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján megkötött
eredeti szerzõdést módosítani, egyébként nem. Ha a szerzõdés
módosítására a törvényi feltételek nem állnak fenn, ez utóbbi
esetben a 2004. május 1-jén hatályba lépett Kbt. alanyi és tárgyi
hatálya alá esõ szervezetekre és jogügyleteikre a Kbt. szabályait
kell alkalmazni, s annak alapján kellene a jelen esetben is meghatározni, hogy az önkormányzat beszerzése a Kbt. hatálya alá
tartozik-e.
Az önkormányzat a korábban megkötött szerzõdésnek a Csepel újság éves példányszámát (781 000 db) és a fizetendõ ellenszolgáltatás 1 évi összegét kívánja megváltoztatni, mint az
ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat
tartalma alapján meghatározott szerzõdési részt azzal, hogy az
évi megjelentetés gyakoriságát 22 helyett évi 44 alkalomra
emelné.
A szerzõdés mennyiségére, az ellenszolgáltatás összegére, a
megjelentetés gyakoriságára vonatkozó elemeket az ajánlati
felhívás, a dokumentáció, az ajánlat tartalmazza, a szerzõdés
meghatározott részei a régi Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti
egyik törvényi elõfeltételnek megfelelnek.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés alkalmazásának a további elõfeltétele az lenne, hogy a szerzõdéskötést követõen, utólag beállt-e
olyan körülmény, ami azt okozná, hogy az eredeti szerzõdés valamelyik fél lényeges és jogos érdekét sértené.
Az önkormányzat a szerzõdéskötést követõen utólag beállott
körülményként azt jelölte meg, hogy az utóbbi idõszakban, különösen az EU-hoz történõ csatlakozás miatt és óta olyan mértékben növekedett meg az önkormányzati lapban közzéteendõ
információtömeg, ami a megjelentetés gyakoriságát indokolja.
A Döntõbizottság az önkormányzatnak ezt az okfejtését nem
fogadja el, mint olyan utólag bekövetkezett körülményt, ami a
szerzõdésmódosítás egyik elõfeltétele lehetne.
Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásról több éve folytak
a tárgyalások, így 2003-ban már okkal és komolyan számolni
kellett azzal a lehetõséggel, hogy viszonylag rövid idõn belül a
csatlakozásra sor kerülhet.
Ezért nem áll fenn az önkormányzat esetében az, hogy mindez elõre nem látható körülmény volt, s ezzel a szerzõdés módosítás egyik feltétele fennáll.
Az eredeti szerzõdés a megváltozott körülmények ellenére
változatlan módon történõ hatályban tartása valamelyik fél lényeges és jogos érdekét sértené kitétel sem valósul meg, sem az
Önkormányzat, sem a PRESS-MARKET Kft. esetében.
Nem sérül a PRESS-MARKET Kft. jogos érdeke sem, mert
magát a jogsérelmet az önkormányzat nem indokolta a beadványában, a PRESS-MARKET Kft. pedig ilyenre nem hivatkozik.
Az önkormányzat állításával ellentétben a szerzõdés olyan
értelmû módosítása, hogy a 9 oldalon belüli információközlés
helyett az önkormányzatnak 10 oldalt vagy ennél többet adjon
át, sérti a kft. jogos érdekét, de ezt az önkormányzat nem indokolja, csak annyit mond, hogy ez a jogsérelem csak a lap megjelentetési gyakoriságával lenne megszüntethetõ. Ilyen tartalmú
„szerzõdésmódosításra” nem is került sor.
A Döntõbizottság megállapítja, hogy a jelen ügyben a régi
Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott szerzõdésmódosítás
feltételei nem állnak fenn.
A 2003. március 11-én megkötött szerzõdés – amelyre az
1995. évi XL. törvény vonatkozott – 2004. október 18-án nem
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módosítható a már felhívott törvény 73. § (1) bekezdése alapján, mert az ott szabályozott módosítási feltételek együttesen
nem állnak fenn. A Döntõbizottság megállapítja azt is, hogy
valójában az önkormányzatnak új beszerzési igénye keletkezett, amire közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatnia a
becsült értékre figyelemmel.
Ezért az önkormányzat azzal a magatartásával, hogy szerzõdés módosítás jogcímén, amelynek a törvényi elõfeltételei – a
régi Kbt. 73. § (1) bekezdés – együttesen nem álltak fenn, a
2004. október 18-án hatályos új Kbt. személyi hatálya alá tartozó szervezetként a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzését
(szolgáltatás megrendelését) a közbeszerzési eljárás mellõzésével elégítette ki, megszegte a Kbt. 2. § (1) bekezdését.
A Döntõbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján a jogsértést megállapította és a 340. § (4) bekezdése alapján
az önkormányzattal szemben bírságot szab ki, amelynek mértékét a Kbt. 341. § (5) bekezdésében meghatározott törvényi minimumban állapította meg. A Döntõbizottság a Kbt. 341. §
(3) bekezdése szerint a bírság mértékének megállapításakor figyelemmel volt arra, hogy a jogsérelem a Kbt. szabályainak
mellõzése miatt súlyosnak tekinthetõ, és a szerzõdéskötés miatt
a jogsértés már nem reparálható, azonban a beszerzés értékére
is figyelemmel a törvényi minimumtól nagyobb összegû bírság
kiszabása eltúlzott volna.
A Döntõbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 318. §
(1) és (4) bekezdésén alapul.
A Döntõbizottság ideiglenes intézkedést nem hozott, mert a
„szerzõdés módosítását” 2004. november 10-én aláírták.
A Döntõbizottság tárgyalást nem tartott, mert a tényállás az
iratok alapján feltárható volt.
A Döntõbizottság a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viselésérõl.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2005. január 14.
Dr. Kurtyán Edit s. k.,

Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,

közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Bihari Mária s. k.,
közbeszerzési biztos

A határozatot a bíróság elõtt keresettel támadták.

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1378/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.765/2004.
Tárgy: dr. Pataki István, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás Mezõkovácsháza Város Önkormányzata közbeszerzési
eljárása ellen.
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A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság dr. Pataki István, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje (5600 Békéscsaba, József Attila u.
2–4., a továbbiakban: Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje)
által a Mezõkovácsháza Város Önkormányzata (5801 Mezõkovácsháza, Árpád út 176., a továbbiakban ajánlatkérõ), Mezõkovácsháza belterületén 13 db, összesen 900 m2 alapterületû lakás
megvásárlása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy
ajánlatkérõ megsértette a közbeszerzésekrõl szóló – többször
módosított – 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 61. §
(5) bekezdését, ezért ajánlatkérõvel szemben 1 000 000 Ft, azaz
egymillió forint bírságot szab ki.
A Döntõbizottság kötelezi az ajánlatkérõt, hogy a bírságot
a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstár (MÁK) 1003200001720361-00000000 számú számlájára fizesse be.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
INDOKOLÁS
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, ajánlatkérõ érdemi észrevétele és tárgyaláson tett nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérõ képviselõ-testülete 219/2003. (X. 8.) sz. határozatában döntött arról, hogy az új építésû, önkormányzati tulajdonú bérlakásállományát növelni kívánja. Ennek alapján döntött arról, hogy a város belterületén 13 db új építésû lakást vásárol meg és hasznosít önkormányzati bérlakásként.
Ennek megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz támogatás elnyerése céljából. Ajánlatkérõ
a teljes becsült értéket 135 M Ft-ban határozta meg. A beszerzése költségfedezetérõl oly módon döntött, hogy az egész beszerzés értékének 70%-ára igényel támogatást és 30%-ot, mint
saját erõt biztosít.
Ajánlatkérõ benyújtott pályázata eredménnyel zárult, és a
Belügyminisztérium 2003. december 31-én kelt levelében adott
tájékoztatást a 94,5 M Ft támogatás elnyerésérõl.
A képviselõ-testület 3/2004. (I. 29.) sz. határozatában döntött arról, hogy a 40 500 000 Ft-os önerõs részt hitelfelvétel útján biztosítja.
Ezen elõzményeket követõen ajánlatkérõ 2004. március
16-án készített ajánlati felhívást, mely szerint a Kbt. 70. §
(3) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít 13 db, összesen 900 m2
új építésû lakás megvásárlása tárgyában. Ajánlatkérõ a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról a Döntõbizottság elnökét 2004. március 22-én postai
úton tájékoztatta, mely irat a Döntõbizottsághoz 2004. március
25-én érkezett meg. Ajánlatkérõ a tájékoztatását 2004. március
30-án pontosította a közbeszerzési eljárási határidõk tekintetében.
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Ajánlatkérõ ajánlattételre a Kor-Áll-Fix Kft.-t hívta fel.
A Döntõbizottság elnöke részére írt tájékoztatóban ajánlatkérõ az eljárásfajta választását azzal indokolta, hogy „városunk
belterületén a Kor-Áll-Fix Kft. által épített új lakásokon kívül
nincs elérhetõ, az önkormányzat igényeinek és lehetõségeinek
egyaránt megfelelõ lakásegyüttes.”
Az ajánlati felhívás szerint a teljesítési határidõ 2004. október 30-a. Az ajánlati felhívás tartalmazta az ajánlattevõtõl a
pénzügyi, gazdasági, mûszaki alkalmasság igazolására kért
adatokat és tényeket, a szerzõdés teljesítésére alkalmassá, illetve alkalmatlanná minõsítés szempontjait.
A felhívás szerint az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
Az ajánlati felhívás alapján az ajánlattételi határidõ 2004. április 7-e, az ezt követõ napon kerül sor a tárgyalás lefolytatására. A szerzõdéskötés idõpontjaként az eredményhirdetést követõ 9. nap került meghatározásra. Az ajánlattételre felkért
ajánlattevõ az elõírt határidõre ajánlatát benyújtotta, majd a tárgyalást követõen eredményhirdetésre is sor került. A felhívott
ajánlattevõ az ajánlati árát bruttó 135 M Ft-ban jelölte meg,
mely áron vállalta a lakóházak megtervezését és megépítését.
Ajánlatkérõ 2004. április 15-én megkötötte a nyertes ajánlattevõvel az elõszerzõdést. Ebben az ajánlatkérõ hozzájárult ahhoz, hogy a pontosan megjelölt 13 db önkormányzati tulajdonú
ingatlanon az eladó engedélyes terv elkészítését követõen családi házakat építsen, a mûszaki tartalmat a vevõvel egyeztesse.
A mûszaki teljesítési határidõ 2004. október 30-a, emellett az
eladó vállalta, hogy 2004. november 30-ig a jogerõs használatbavételi engedély megszerzésével teljesíti a szerzõdést. A birtokba adás idõpontja megegyezik a használatbavételi engedély
jogerõre emelkedésének idõpontjával. Az elõszerzõdés alapján
a vételár a vevõ részérõl két részletben kerül kiegyenlítésre,
25% a használatbavételi engedély jogerõssé válásának idõpontjában esedékes, míg a 75%, amikor az ingatlan tulajdonjoga a vevõ javára bejegyzésre kerül.
Ajánlatkérõ 2004. április 15-i dátummal elkészítette az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót, amelyet nyilatkozata szerint – egy másik eljárás „Békés megye kistérségi szintû fejlesztési programjának kidolgozása” tárgyú eljárást lezáró hirdetményével együtt – 2004. április 14-én postán feladott a Közbeszerzési Értesítõ részére. Ajánlatkérõ csatolta a postai feladást
igazoló iratot, amelybõl kitûnõen kétségtelenül 2004. április
14-én levélfeladás történt a Közbeszerzések Tanácsa részére.
A Közbeszerzési Értesítõ Szerkesztõségéhez a,,Békés megye
kistérségi szintû fejlesztési programjának kidolgozása” tárgyú
eljárás tájékoztatója 2004. április 16-án megérkezett és iktatásra került. Ajánlatkérõ 2004. április 21-én és 28-án kelt azonos
tartalmú levelével két eljárást, „Békés megye kistérségi szintû
fejlesztési programjának kidolgozása” és „Megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése agrártermék piacra jutásának elõsegítése
érdekében” tárgyú tájékoztatójának „javított másolatát” küldte
meg a Közbeszerzési Értesítõnek, egyúttal a két megjelentetés
közzétételi díját is pótolta.
Ajánlatkérõ csak 2004. október 12-én kelt levelében küldte
meg a Közbeszerzési Értesítõ részére a jelen eljárás hirdetményét arra hivatkozással, hogy feltehetõen a közzétételi díj elmulasztása miatt nem került sor annak közzétételére annak ellenére, hogy már 2004. április 8-án intézkedett a hirdetmény megküldésérõl. Az ajánlatkérõ 2004. október 12-én a közzétételi díjat is befizette. A Közbeszerzési Értesítõ Szerkesztõsége 2004.
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október 25-én kelt levelében indoklást kért ajánlatkérõtõl a késedelmes közzétételre vonatkozóan, továbbá a hirdetménnyel
kapcsolatosan hiánypótlást is elrendelt. Ajánlatkérõ a hiánypótlást teljesítette 2004. december 2-án, és megküldte azokat az
iratokat, amelyekkel igazolni kívánta, hogy a tájékoztató feladásáról határidõben intézkedett, így a késedelem számára nem
róható fel.
Az eljárás lezárásáról szóló tájékoztató 2004. december 8-án
a Közbeszerzési Értesítõ 141. számában került közzétételre a
K. É. – 9219/2004 számon.
A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje 2004. november 22-én kezdeményezett jogorvoslati eljárást az okból,
hogy ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárása lefolytatásának eredményérõl szóló tájékoztató közzétételét elmulasztotta. Indoklásként elõadta, hogy ajánlatkérõ 2004. március 16-án indított
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást. Az ajánlati felhívását egy ajánlattevõ, a Kor-Áll-Fix Kft.
részére küldte meg, aki ajánlatát a 2004. április 7-i határidõre
benyújtotta. Az ajánlatkérõ által 2004. április 8-án összeállított
összegzés szerint az ajánlatot megfelelõnek találták, a felek ezután elõszerzõdést kötöttek. A szerzõdés szerint az ajánlatkérõ
hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozó az ajánlatkérõ tulajdonában lévõ ingatlanokon családi házakat építsen, erre elkészítse a
mûszaki dokumentációt és az engedélyeket is beszerezze. Az
eljárást kezdeményezõ a jogsértésrõl történõ tudomásszerzés
idõpontjaként 2004. november 17-ét jelölte meg. Ezen a napon
a Békés Megyei Fõügyészség P.20274/2004. sz. ügyiratából értesült a jogsértésrõl. A Közbeszerzési Értesítõben az eljárás
eredményérõl 2004. október 12-ig hirdetmény nem jelent meg,
ugyanis ekkor kereste meg a Közbeszerzési Értesítõ szerkesztõsége ajánlatkérõt, hogy mulasztására figyelmeztesse. Álláspontja szerint egyébként a Békés Megyei Fõügyészség által leírtak alapján aggályos magának a közbeszerzési eljárásnak a
törvényessége is. Ugyanis ez az irat utalt arra, hogy ajánlatkérõ
a Döntõbizottság elnökét megtévesztõ módon értesítette az eljárás indításának körülményeirõl. A beszerzés valójában még
nem létezõ épületek megvásárlására irányult, így nem lehetett
volna az ajánlatkérõ által megjelölt eljárásfajtát jogszerûen választani. A beszerzés tárgya ténylegesen építési beruházás,
melyben az épületek nem is kerülnek a vállalkozó tulajdonába.
Az ajánlatkérõ nem jogosult egy ajánlattevõre szûkíteni a közbeszerzési eljárásban részt vevõk körét, azaz kizárni a versenyt
építési beruházás esetén.
Ajánlatkérõ kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését. Álláspontja szerint jogszerûen döntött a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásáról, továbbá határidõben eleget tett
az eljárás eredményérõl szóló tájékoztató közzétételérõl is. Indoklásként elõadta, hogy a Döntõbizottság elnökét 2004. március 26-án tájékoztatta a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról, a törvényes határidõn belül a Döntõbizottság elnöke jogorvoslati eljárást nem kezdeményezett.
Ennek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént,
melynek eredményeként a nyertes ajánlattevõvel elõszerzõdés
megkötésére került sor. Az elõszerzõdés alapján a teljesítés határideje 2004. október 30-ában került megjelölésre. Az elõírt
határidõre a teljesítés az okból nem történt meg, hogy ajánlatkérõ feladata a közmûvek biztosítása, mely közmûvek kiépítésére még a mai napig nem került sor. Ennek alapján szerzõdésmódosítás történt a teljesítési határidõ vonatkozásában. Ajánlatkérõ elõadta, hogy a vállalkozó saját maga kérte meg az építéshez az építési engedélyt, az építési engedélybõl is kitûnõen
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az építési engedély címzettje a felhívott ajánlattevõ. A vállalkozó a beruházást teljes egészében saját forrásból finanszírozza,
ajánlatkérõ részérõl kezességvállalás nem történt, ugyanis egy
esetleges kezességvállalás a hitelkeret túllépését eredményezte
volna. Ajánlatkérõ becsatolta a Döntõbizottság részére a képviselõ-testület 2004. november 24-i ülésén született döntésrõl
készített jegyzõkönyvkivonatot, mely szerint a képviselõ-testület elfogadta a közbeszerzési eljárást.
Ajánlatkérõ fenntartotta azt a nyilatkozatát, hogy annak ellenére, hogy az elkészített tájékoztatón 2004. április 15-i dátum
szerepel, a hirdetmény feladása a Közbeszerzési Értesítõ részére 2004. április 14-én megtörtént. Véleménye szerint a közzététel elmaradását az eredményezte, hogy nem volt ismert elõttük,
hogy a közzététel díját is be kell fizetniük, így ennek a kötelezettségüknek csak hiánypótlás eredményeként tettek eleget. Hivatkozott arra, hogy a jegyzõkönyvben feltüntetésre került,
hogy két ügyirat egy borítékban került feladásra, ezt a postakönyvben feltüntetett ügyiratszámok alátámasztják.
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, ajánlatkérõ érdemi észrevétele és tárgyaláson tett nyilatkozata alapján megállapította, hogy ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett eljárás megalapozott.
A Döntõbizottság elsõdlegesen vizsgálta, hogy a hivatalból
történõ kezdeményezés az elõírt határidõben történt-e.
A Kbt. 79. § (7) bekezdése szerint az eljárást az e törvény
szabályait sértõ esemény tudomásra jutásától számított tizenöt
napon belül, de legkésõbb az esemény bekövetkezésétõl számított kilencven napon belül lehet kérelmezni vagy kezdeményezni, illetve e határidõn belül indítható meg hivatalból az
(5) vagy a (6) bekezdés szerint. E határidõk elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a bizottság a (3)–(4) bekezdésnek megfelelõen és a határidõn belül kérelmezett vagy kezdeményezett, folyamatban lévõ jogorvoslati eljárás során az addig vizsgáltakon
túli jogsértésrõl szerez tudomást, akkor is eljárhat hivatalból, ha
az újonnan ismertté vált esemény kilencven napnál régebben
következett be, feltéve hogy azt az addig vizsgált szervezettel
(személlyel) azonos szervezet (személy) követte el.
Ezen túlmenõen a Kbt. 79. § (8) bekezdése konkrétan megjelöli, hogy egyes eljárási cselekmények esetében mi minõsül
jogsértõ esemény bekövetkezésének.
A Kbt. 79. § (8) bekezdése szerint a (7) bekezdés szerinti határidõ lejártának kiszámításakor a jogsértõ esemény bekövetkezésének kell tekinteni
a) jogellenes tartalmú felhívás, illetõleg dokumentáció esetén az ajánlattételi, illetve részvételi jelentkezési határidõ lejártát;
b) az elõírt határidõnél késõbb közzétett hirdetmény esetén
a hirdetmény megjelenését;
c) közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetén a szerzõdés megkötését.
A fentiek alapján a b) pont szerint az elõírt határidõnél késõbb közzétett hirdetmény esetén a hirdetmény megjelenésének
idõpontja tekintendõ jogsértõ esemény bekövetkezésének.
A rendelkezésre álló iratok alapján egyértelmûen megállapítást
nyert, hogy az eljárás eredményérõl szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítõ 2004. december 8-án megjelent számában került közzétételre, így ezt az idõpontot kell a jogsértõ esemény
bekövetkezésének tekinteni. A hivatalból történõ kezdeményezés még ezt megelõzõen történt 2004. november 22-én, így a
jogorvoslati eljárás kezdeményezés e tekintetben a törvényes
objektív határidõn belül történt meg.
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A Döntõbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati eljárás
kezdeményezésére a tudomás szerzést követõ 15 napon belül
került sor, ugyanis a hivatalból történõ eljárást kezdeményezõ
2004. november 17-én a Békés Megyei Fõügyészség iratából
értesült a jogsértésrõl. Ezt követõen pedig a jogorvoslati eljárás
kezdeményezése 2004. november 18-án történt meg, mely beadvány a Döntõbizottsághoz 2004. november 22-én érkezett
meg.
A Döntõbizottság ezt követõen azt vizsgálta, hogy ajánlatkérõ határidõben eleget tett-e a Kbt. 61. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezésnek.
A Kbt. 61. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérõnek az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót legkésõbb annak kihirdetésétõl, illetõleg – eredménytelen eljárás esetén – az eredményhirdetés határidejének lejártától számított öt munkanapon belül
a 6. számú mellékletben meghatározott minta szerinti hirdetményben közzé kell tennie. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével, illetve ha a szerzõdéskötés késõbb történik, azzal zárul le.
A Döntõbizottság érdemben a becsatolt iratokból az alábbiakat állapította meg:
Ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás eredményérõl 2004. április 8-án döntött, így az ezt követõ 5 munkanapon belül kellett
intézkednie az eljárás eredményének a közzétételérõl.
A Döntõbizottság a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapította, hogy ajánlatkérõ az eljárás eredményérõl szóló hirdetmény feladását a fenti határidõn belül elmulasztotta.
A Döntõbizottság megállapította, hogy ajánlatkérõ – közel
egy idõben – több közbeszerzési eljárást indított, illetve folytatott. Ajánlatkérõ a Közbeszerzési Értesítõ részére 2004. április
6-án megküldött egy eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót
„Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, agrártermékek
piacra jutásának elõsegítése érdekében” tárgyában, mely irat a
Közbeszerzési Értesítõhöz 2004. április 13-án érkezett meg.
E tárgyban hiánypótlási felhívás is történt 2004. április 16-án a
Közbeszerzési Értesítõ részérõl közzétételi díj befizetése tárgyában, a közzétételi díj befizetése 2004. április 22-én ajánlatkérõ részérõl megtörtént. Ezt követõen ajánlatkérõ 2004. április
14-én szintén hirdetményt adott fel a Közbeszerzési Értesítõ részére az eljárás eredményérõl „Békés Megye kistérségi szintû
fejlesztési programjának kidolgozása” tárgyában. E tárgyban is
hiánypótlási felhívás történt közzétételi díj befizetése tárgyában. Ajánlatkérõ 2004. április 21-én kelt levelében hivatkozott
arra, hogy mindkét – fent nevesített – beszerzés tárgyában
készített hirdetmény tárgyában a közzétételi díj befizetésérõl
intézkedett.
A fentiek alapján megállapítható volt, hogy ajánlatkérõ jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képezõ eljárás eredményérõl a
közzétételt elmulasztotta, így ilyen tájékoztató a Közbeszerzési
Értesítõ részére nem került megküldésre.
Ajánlatkérõ maga sem tudta indokolni és bizonyítékokkal
alátámasztani, hogy a hirdetmény feladását határidõben teljesítette volna.
Ajánlatkérõ „postaküldemények feladókönyve” alapján igazolta ugyan, hogy 2004. április 14-én a Közbeszerzések Tanácsa részére tértivevényes levelet küldött meg, amelynek tartalma valóban tájékoztató volt tárgyalásos eljárás eredményérõl,
azonban ennek a tárgya nem az ajánlatkérõ által hivatkozott
„megvalósíthatósági tanulmány elkészítése agrártermékek
piacra jutásának elõsegítése érdekében” volt, mert ez az irat
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ténylegesen 2004. április 6-án került megküldésre a Közbeszerzési Értesítõ részére, amely a Közbeszerzési Értesítõhöz 2004.
április 13-án érkezett meg. Ajánlatkérõ 2004. április 14-én
ténylegesen a Békés megye „kistérségi szintû fejlesztési programjának kidolgozása” tárgyú közbeszerzési eljárása eredményének tájékoztatóját küldte meg. Ajánlatkérõ azonban azt igazolni nem tudta, hogy ehhez a hirdetményéhez csatoltan a boríték tartalmazta volna a jelen közbeszerzési eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót is. Ezt nem támasztották alá az ajánlatkérõ
által hivatkozott, postakönyvben feltüntetett alszámok sem,
ugyanis a rendelkezésre álló iratokból megállapítható volt,
hogy a postakönyvben feltüntetett alszámoknál az eljárás során
a vizsgált idõpontra magasabb alszámok is keletkeztek, így az
eljárás eredményérõl szóló tájékoztató alszáma a postakönyvben feltüntetettnél csak magasabb sorszámú lehetett. Ezen
túlmenõen egyértelmûen megállapítható volt, hogy ajánlatkérõ
az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatást 2004. április 15-én
készítette el, így az 2004. április 14-én postai úton megküldésre
ebbõl az okból sem kerülhetett.
A mulasztás tényét támasztja alá továbbá az a körülmény is,
hogy ajánlatkérõ, amikor hiánypótlási kötelezettségének eleget
tett, a kísérõ levélben kihangsúlyozta, hogy a közzétételi díj befizetésének az igazolását „mindkét tájékoztatóra” csatolja.
A harmadik közbeszerzési eljárásról említést nem tett.
A fentiek alapján megállapítható volt, hogy ajánlatkérõ az eljárás eredményérõl szóló tájékoztató közzétételérõl csak 2004.
október 12-én intézkedett. A 2004. október 12-én kelt levelében
ajánlatkérõ utalt arra, hogy 2004. április 8-án ugyan megküldte
a hirdetményét, de feltehetõen a közzétételi díj elmaradása
miatt nem került sor annak közzétételére. Ajánlatkérõ semmilyen irattal alátámasztani azt nem tudta, hogy 2004. április 8-án
ilyen irat a Közbeszerzési Értesítõ részére megküldésre került
volna, valójában ilyen irat ebben az idõpontban még nem is létezett. A Közbeszerzési Értesítõ hiánypótlásra történõ felhívását követõen a hiányok teljesítése után késedelmesen, 2004. december 2-án került a hirdetmény közzétételre, ezzel a magatartásával pedig ajánlatkérõ megsértette a Kbt. 61. § (5) bekezdésében foglaltakat.
A kezdeményezõ irat utalt ugyan arra, hogy maga a közbeszerzési eljárás lefolytatása is aggályos volt, ezzel szemben, e
körben indítvány elõterjesztése nem történt. A Döntõbizottság
megjegyzi, hogy az ajánlatkérõ által választott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogszerûsége vizsgálatának egyébként
eljárásjogi akadálya lenne, ugyanis a jogsértõ esemény 2004.
március 16-án, az eljárás indításakor következett be, a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére pedig 2004. november 22-én
került sor, a jogsértõ esemény bekövetkezését követõ 90 napon túl.
A Döntõbizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kbt. 88. § (1) bekezdés d) pontja
alapján a rendelkezõ részben foglalt jogsértést megállapította
és a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján határozott a bírság
kiszabásáról.
A Kbt. 88. § (4) bekezdése szerint a bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka, de legalább a
jogsértõ cselekmény elkövetésének idõpontjában hatályos éves
költségvetési törvényben meghatározott összeg.
A Kbt. 88. § (5) bekezdése szerint a bírság összegét az eset
összes körülményére – így különösen a jogsérelem súlyára, a
közbeszerzés tárgyára és értékére, az eljárást segítõ együttmû-
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ködõ magatartására, az e törvénybe ütközõ magatartás ismételt
tanúsítására – tekintettel kell megállapítani. Ha a jogsérelem a
közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzésével valósul meg, a kiszabandó bírság legalább a bírság minimális összegének kétszerese.
A Döntõbizottság a bírság kiszabásánál figyelemmel volt az
(5) bekezdésben foglaltakra. A Döntõbizottságnak a törvényi
rendelkezések alapján kötelezõ a bírság kiszabása. A rendelkezõ részben megjelölt bírság összegénél azonban magasabb
összegû bírság kiszabását nem tartotta indokoltnak, ugyanis
ajánlatkérõ önként intézkedett a mulasztása észlelésekor a közzétételrõl.
A Döntõbizottság személlyel szemben bírság kiszabásától eltekintett, mert a rendelkezésre álló iratokból egyértelmûen nem
volt megállapítható, hogy a konkrét jogsértésért személy szerint kit terhel felelõsség.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 89. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2005. január 3.
Dr. Engler Magdolna s. k., Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Dr. Csanádi Péter s. k.,
közbeszerzési biztos

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1379/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.629/7/2004.
Tárgy: a Primus-Net Kft. kérelmezõ jogorvoslati kérelme a
Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza
közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság a Primus-Net Kft. (1112 Budapest, Sasadi
út 170., képviseli: dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, 1113 Budapest,
Bartók Béla út 60., a továbbiakban: kérelmezõ) által a Fõvárosi
Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza (2026
Visegrád, Gizella-telep, képviseli: dr. Strasser–Józsa–Baksa
Ügyvédi Iroda, 1072 Budapest, Akácfa u. 6., a továbbiakban:
ajánlatkérõ) „a szakkórház telephelyén telefonközpont és elosztóhálózat felújítása, szükség szerinti cseréje, integrált nõvérhívó rendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen
benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.
A felmerült költségeiket felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat
ellen – annak kézbesítésétõl számított 8 napon belül – jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell benyújtani.
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INDOKOLÁS
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérõ a Közbeszerzési Értesítõ 2004. június 21-i
70. számában tette közzé a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerint
ajánlati felhívását nyílt eljárás megindítására a rendelkezõ részben meghatározott tárgyban.
Ajánlatkérõ a rész-, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetõségét kizárta. Felhívása III.2) pontjában állapította meg a részvételi feltételeket, a személyes helyzetre vonatkozó kizáró okokat, a pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményrendszerét. Közölte, hogy az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelõnyösebb ajánlat, meghatározta a részszempontokat, súlyszámokat, értékelési
ponthatárt és az értékelés módszerét.
Az egyéb információk VI.4) 1) pontjában a hiánypótlás lehetõségét kizárta.
A felhívás VI.4) 4) pontjában elõírta, hogy megadott esetekben érvénytelen az ajánlat – köztük a 6. francia bekezdés –, ha
„az ajánlati dokumentáció a formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg”.
Ajánlatkérõ dokumentációt is összeállított, amely tartalmazta az alapvetõ információkat, utasításokat a szerzõdéses feltételeket, az iratmintákat. Részét képezte a mûszaki leírás, helyszín
és nyomvonalterv is.
A dokumentáció III. fejezet feladatmeghatározás 30. Általános követelmények rész 30.10. pontban elõírta: „Az ajánlatban
a beépített anyagokat és berendezéseket tételesen a gyártó cég
nevének megjelölésével és a felhasznált anyag, berendezés típusának megjelölésével, darabszám vagy egyéb SI-mértékegységben kell megadni.”
A mûszaki leírás 2. kiépítés fejezet 2.3. alépítmény rész második bekezdésben „...az alépítmény az épületek összeköttetésének megvalósítására szolgál,... aknából indulva és aknába
érkeztetve.”,
a harmadik bekezdésben „Minden egyes épületbe történõ beállásnál kötelezõ az akna kiépítése.”,
az utolsó bekezdésben „Az aknák nagy teherbírású kivitelû
minimum 1,50 m ´ 1 m-es négyzet alapterületûek, nagy teherbírású fedlappal ellátottak,...” követelmények lettek meghatározva.
Ajánlatkérõ 2004. július 8-án helyszíni bejárást is biztosított,
az ott és a levélben feltett kérdések megválaszolásra kerültek.
Az ajánlati dokumentációt tizenkettõ cég vásárolta meg, kérelmezõ 2004. július 7-én vette azt át.
2004. augusztus 31-én a Perfect Phone Kft., a Meldetechnik
Kft., a Telvill Kft. és a kérelmezõ ajánlatát bontották fel.
Ajánlatkérõ 2004. szeptember 3-án a kérelmezõnek és a Telvill Kft.-nek észrevételt küldött, melyben többek között közölte, hogy „Ajánlatuk nem tartalmazza valamennyi felsorolt tételre a gyártó megnevezését, így a nagy teherbírású fedlap gyártója sem ismert elõttünk, azt nem adták meg, pedig ezt meg kellett
volna adniuk.”
Az észrevételben felhívta figyelmüket, hogy a hiánypótlás
lehetõségét nem biztosította, de a választ kéri a lehetõ legrövidebb idõn belül. A két ajánlattevõ a magyarázatokat megadta,
melynek tartalmáról a többi ajánlattevõ is értesítést kapott.

3028

Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. II. 4.)

Az eredményhirdetés idõpontját 2004. szeptember 8-án ajánlatkérõ 2004. szeptember 20-ára módosította.
Ajánlatkérõ 2004. szeptember 14-én újból kérdéseket tett fel
kérelmezõnek, a Telvill Kft.-nek, valamint a Meldetechnik
Kft.-nek.
A Meldetechnik Kft.-nek feltett kérdés szintén a „nagy teherbírású fedlap gyártójára” vonatkozott a következõ tartalommal:
„Ajánlatuk nem tartalmazza valamennyi felsorolt tételre a
gyártó megnevezését, így a nagy teherbírású fedlap gyártója
sem ismert elõttünk, azt nem adták meg, pedig ezt meg kellett
volna adniuk.”
A válaszok beérkezése után a bírálóbizottság a Perfekt Phone
Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § f) pontja alapján, a Telvill Kft. és a kérelmezõ ajánlatát a Kbt. 85. §, a 77. § (2) bekezdése, és a 88. §
f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, míg a Meldetechnik Kft. ajánlatát érvényesnek fogadta el és javasolta nyertesnek kihirdetni.
Ajánlatkérõ a 2004. szeptember 20-i eredményhirdetésen a
Meldetechnik Kft.-t hirdette ki nyertesnek, az errõl készült
jegyzõkönyvet és az összegzést még aznap megküldte az érvénytelenné nyilvánított ajánlattevõknek.
Kérelmezõ 2004. szeptember 21-én jogorvoslati kérelmet
nyújtott be a Döntõbizottsághoz, melyben kérte a jogsértés
megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését, és
ideiglenes intézkedéssel a szerzõdéskötés megtiltását.
Álláspontja szerint ajánlatkérõ jogsértõen járt el, amikor a
Meldetechnik Kft.-tõl észrevételnek nevezett megkereséssel
érdemi információként kérte a nagy teherbírású fedlap gyártójának megnevezését, mert azt az ajánlati dokumentáció 30.10.
pontjának elõírása ellenére nem adták meg.
Ezzel valójában hiánypótlást biztosított a nyertesnek annak
ellenére, hogy annak lehetõségét az ajánlati felhívásában kizárta.
Ajánlatkérõ megsértette a Kbt. 58. § (7) bekezdését, amikor a
mûszaki leírást oly módon határozta meg, hogy a digitális készüléknek 4 soros alfanumerikus kijelzõvel és 30 karakteres kijelzõvel kell rendelkeznie, mert ezen paraméterekkel kizárólag
Philips ErgoLine D340 A 4 ´ 40 típusa rendelkezik.
A Döntõbizottság a D.629/3/2004. számú ideiglenes intézkedésével a közbeszerzési eljárást felfüggesztette.
Ajánlatkérõ kérte a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását.
Álláspontja szerint jogszerûen járt el, mert mindegyik ajánlattevõnél észrevételezték a fedlapok kérdését és az adott választ mindenkitõl elfogadták, így nem sérült az esélyegyenlõség, mert a nagy teherbírású fedlapokkal kapcsolatos bizonytalanságot senkinél sem értékelték érvénytelenségi okként. E körben nem hiánypótlást biztosított, hanem plusz felvilágosítást,
további információt kért. A nagy teherbírású fedlap mint felsorolandó tétel, valamennyi ajánlatban szerepelt, tehát nem
hiányzott. A fentiek alapján az ezzel kapcsolatos információkérés a Kbt. 85. §-ban szabályozott felvilágosítás kérésnek és nem
a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlásnak minõsül. Véleménye szerint nem sértették meg a Kbt. 58. § (7) bekezdését,
mert a kérelmezõ által hivatkozott készüléken kívül a BOSCH
TH 3, a BOSCH TH 13 az ALKATEL IPTOUCH 4068 készülékek is teljesítik a kért mûszaki feltételeket.
Álláspontja szerint kérelmezõ ezen kérelmi eleme elkésett,
az ajánlati dokumentációt megvásárolta, az ott írtakat megismerte, ennek ellenére a nyitva álló határidõn belül annak tartalmát nem támadta meg.
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A Döntõbizottság a jogorvoslati eljárásban elõször azt vizsgálta, hogy a kérelmezõ jogorvoslati kérelmét a Kbt.-ben meghatározott jogvesztõ határidõn belül nyújtotta-e be és az alábbi
indokokra tekintettel megállapította, hogy a kérelem elkésett.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó általános szabályokat a Kbt. 323. § (2) bekezdése állapítja
meg. E szerint a kérelem a jogsértés megtörténtétõl számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében pedig az eredményhirdetéstõl számított nyolc napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezõnek késõbb
jutott tudomására, a határidõ a tudomásra jutással veszi kezdetét. A jogsértés megtörténtétõl számított kilencven napon túl
kérelmet elõterjeszteni nem lehet. E határidõk elmulasztása
jogvesztéssel jár.
A Kbt. 323. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a jogsértés
megtörténtének kell tekinteni a határidõ számítása során a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét. A (4) bekezdés a) pontja alapján a jogsértés
tudomásra jutásának kell tekinteni a közbeszerzési eljárást
megindító hirdetmény közzétételétõl, illetõleg a dokumentáció
esetében annak rendelkezésre bocsátásától számított tizenötödik napot.
A Döntõbizottság a kérelmezõ, felhívás jogszerûségét vitató
kérelmi eleme vonatkozásában megállapította, hogy a jogsértés
megtörténtének idõpontja 2004. június 21-e, amikor a felhívást
közzétették. Kérelmezõ a dokumentációt 2004. július 7-én vásárolta meg, a tudomására jutás idõpontjának az ettõl számított
tizenötödik napot, 2004. július 22-ét kell tekinteni. A jogorvoslati kérelem benyújtására a tudomásszerzéstõl számított jogvesztõ tizenöt napos határidõ 2004. augusztus 6-án lejárt.
A Döntõbizottság megállapította, hogy kérelmezõ az ajánlatkérõ jogsértõnek minõsített iratát 2004. szeptember 3-án vette
kézhez.
A hiánypótlás biztosításának jogszerûtlenségét sérelmezõ
kérelmi eleme tekintetében tehát a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló tizenöt napos határidõ 2004. szeptember
19-én lejárt.
A jogorvoslati kérelem benyújtására pedig 2004. szeptember
21-én került sor.
A Döntõbizottság nem fogadta el a kérelmezõ azon álláspontját, hogy a nyertes ajánlattevõnek 2004. szeptember 14-én
küldött iratból – amely részére is megküldésre került – értesült
arról, hogy annak tartalma hiánypótlásnak minõsül és így jogsértõ.
Tényként volt megállapítható, hogy ajánlatkérõ a kérelmezõnek 2004. szeptember 3-án megküldött értesítésének a fedlap
gyártójára vonatkozó része szó szerint megegyezik – a kérelmezõ által kifogásolt – a nyertesnek 2004. szeptember 14-én
küldött irat szövegével.
A Döntõbizottság álláspontja szerint a kérelmezõ már a részére 2004. szeptember 3-án megküldött irat tartalma alapján
értesült az általa vélelmezett jogsértés tényérõl.
A fentiek tehát 2004. szeptember 3-án jutottak kérelmezõ tudomására és az ettõl számított tizenöt napon belül terjeszthette
volna elõ joghatályosan jogorvoslati kérelmét.
A Kbt. 325. § (3) bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani az elkésetten benyújtott kérelmet.
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A Döntõbizottság a fentiek alapján a jogorvoslati kérelmet
elutasította.
A Kbt. 325. § (4) bekezdése szerint a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozat ellen a 345. § alapján külön jogorvoslatnak van helye.
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A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Budapest, 2004. október 15.
INDOKOLÁS
Dr. Varga László s. k.,

Fábián Péter s. k.,

közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Dr. Engler Magdolna s. k.,
közbeszerzési biztos

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1381/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.778/8/2004.
Tárgy: a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság közbeszerzési
eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az
alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: a Döntõbizottság elnöke) által az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság
(1012 Budapest, Márvány u. 1/C; képviseli: Buda Ügyvédi Iroda, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. II. emelet, továbbiakban: ajánlatkérõ) „Üröm-Csókavár mészkõbánya területén található gáztisztító masszából származó csurgalékvíz kezelése, ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja,
hogy ajánlatkérõ megsértette a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 246. § (1) bekezdés
és 257. § (1) bekezdésére tekintettel a 125. § (3) bekezdés
a) pontját és a 132. § -át, ezért a Döntõbizottság az ajánlatkérõvel szemben 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint pénzbírságot
szab ki.
A Döntõbizottság kötelezi ajánlatkérõt, hogy a bírságot a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa MÁK 10032000-01720361-00000000 bankszámlájára fizesse be.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.

A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, az ajánlatkérõ szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján az
alábbi tényállást állapította meg:
A Környezetvédelmi Minisztérium nevében és képviseletében
a Környezetgazdálkodási Intézet (1068 Budapest, Szófia u. 9.)
(jogutód: az ajánlatkérõ) a Közbeszerzési Értesítõ 2002. április
10-én megjelent 15. számában a K. É. – 2645/2002 szám alatt
közzétett részvételi felhívás alapján hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A beszerzés tárgya és mennyisége: „Budafok, barlanglakások területén,
valamint Üröm-Csókavár mészkõbánya területén található,
gáztisztító masszából származó pince-, illetve csurgalékvíz kezelése, ártalmatlanítása a dokumentációban és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség 2001. július 8-án
kelt, KF: 50454–6/2001. számú határozatban foglaltak szerint”.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ a KÖRTE-ORGANICA Környezettechnológiák Rt.-t (2330 Dunaharaszti, Jedlik
Ányos út 9–11.) hirdette ki nyertes ajánlattevõként.
A nyertes ajánlattevõ a megkötött szerzõdés értelmében kötelezettséget vállalt arra, hogy Budafok-barlanglakások és
Üröm-Csókavár területén lévõ gázmasszából keletkezõ, erre
a célra kiépített gyûjtõrendszerben összegyûlõ, összesen
3000 m3 csurgalékvizet kitermeli, elszállítja, kezeli és ártalmatlanítja a környezetvédelmi engedélyekben és elõírásokban
meghatározottak szerint. A teljesítési határidõt felek 2003.
szeptember 30-ában, míg a vállalkozási díjat 80 640 000 Ft-ban
állapították meg.
A két területrõl 2002. november–december között összesen
372 m3, 2003. január–szeptember között 685 m3 csurgalékvíz
került ártalmatlanításra. Tekintettel arra, hogy a teljesítési határidõig 2003. szeptember 30-ig a rendelkezésre álló kapacitást
a nyertes ajánlattevõ nem használta ki – és mindkét terület esetében még nem indult be a mûszaki beavatkozás –, ezért 2003.
szeptember 18-án szerzõdésmódosításra került sor, amely a teljesítés véghatáridejét érintette. A meghosszabbított teljesítési
határidõ 2004. szeptember 30. lett.
Ennek megfelelõen 2003. október–december között még ártalmatlanításra került 645 m3 csurgalékvíz. A rendelkezésre álló
3000 m3 kapacitást vállalkozó 2004. augusztus 13-án teljesítette.
Ajánlatkérõ 2004. november 17-én tájékoztatta a Döntõbizottságot arról, hogy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja alapján Üröm-Csókavár mészkõbánya területén található gáztisztító masszából származó csurgalékvíz kezelése, ártalmatlanítása
tárgyában hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást
folytat le.
Ajánlatkérõ nyilatkozata szerint a Kbt. VI. fejezete szerinti
közbeszerzési eljárást folytat.
Ajánlatkérõ ajánlattételre a KÖRTE-ORGANICA Környezettechnológiák Rt.-t (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 9–11.)
hívta fel.
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Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívását és a tájékoztatást
postai úton küldte meg, ami a Döntõbizottsághoz november
17-én érkezett meg.
Az ajánlattételi felhívás szerint a beszerzés tárgya:
„Üröm-Csókavár mészkõbánya területén található gáztisztító
masszából származó pince-, illetve csurgalékvíz kezelése, ártalmatlanítása.” A felhívás nem tartalmazta szolgáltatás
mennyiségét.
Az ajánlattételi felhívás szerint a teljesítés határideje 2005.
december 31-e.
A felhívás szerint az elbírálás szempontja a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatás.
Az ajánlattételi határidõ a felhívás szerint 2004. november
26-a, ugyanezen a napon került sor az elsõ tárgyalásra. A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlattételi felhívás az eredményhirdetést követõ 9. napban jelölte meg. A kizárási okokra
az ajánlatkérõ nem hivatkozott.
Az ajánlattételi határidõre a KÖRTE-ORGANICA Kft. benyújtotta az ajánlatát, a tárgyalásra is sor került, az ellenszolgáltatás bruttó 40 305 200 Ft. A beszerzés mennyiségét
1348 m3-ben állapították meg az ajánlatok bontását követõ
tárgyalás során.
A Döntõbizottság elnöke 2004. december 1-jén kezdeményezett jogorvoslati eljárást ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása
ellen. A kezdeményezõ irat indokolása szerint a Döntõbizottság
elnökének rendelkezésére bocsátott iratokból nem állapítható
meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmazásának és az ajánlattételi
felhívásnak a jogszerûsége.
Ajánlattevõ írásbeli és szóbeli észrevételében elõadta, hogy
álláspontja szerint az eljárás alkalmazásának törvényi feltételei
fennállnak. Az érintett területen nagy mennyiségben keletkezik
a szennyezett csurgalékvíz, melyet ártalmatlanítani kell és miután a szennyezett terület végleges kármentesítésére nincs még
forrás, ezért bizonytalan ideig ezt a csurgalékvízzel kapcsolatos
beavatkozást folytatni kell.
A kiegészítõ szolgáltatás (többletfeladat) elvégzésének szükségessége ajánlatkérõ álláspontja szerint elõre nem volt prognosztizálható, mert a mûszaki beavatkozás megvalósításához
szükséges forrást ajánlatkérõ európai uniós pályázat igénybevételével teremti elõ. Az európai uniós pályázat lefolytatásának
idõtartama azonban – ajánlatkérõ megítélése szerint – a
pályázati rendszer jellege miatt elõre nem tervezhetõ.
Ajánlatkérõ megítélése szerint a kiegészítõ szolgáltatást
aránytalan nehézség nélkül nem lehet mûszakilag vagy gazdaságilag elválasztani a korábban kötött szerzõdéstõl, mivel
– vállalkozó rendelkezik a csurgalékvíz ártalmatlanításához
szükséges hatósági engedélyekkel. (A többletfeladatok
lényegében azt eredményezik, hogy a vállalkozó által elvégzendõ munka mennyisége változik.)
– más vállalkozó munkavégzése esetén a terület átadás-átvétele idõkiesést okozna. (Megszakadna a szennyezett
csurgalékvíz folyamatos kitermelése, ami az észak-budai
termálkarsztvíz kútjainak elszennyezõdéséhez vezetne,
továbbá az eddig végzett mentesítési munkák eredménye
is elveszne.)
– vállalkozó szerzõdésszerû teljesítésének ellenõrzése jelentõsen megnehezülne, a jogi felelõsség nehezen lenne
nyomon követhetõ.
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A szolgáltatásnak (a munkálatoknak) korábbi nyertes ajánlattevõvel történõ elvégeztetését indokolja ajánlatkérõ szerint
az is, hogy a helyszínen a vállalkozó által kiépített – ajánlatkérõ
részérõl már kifizetett – vízszintvezérelt hidraulikai csurgalékvíz-kitermelõ rendszer a további munkavégzéshez is elengedhetetlen.
A korábbi szerzõdés értéke 80 640 000 forint volt. A felmerült többletmunka becsült értéke kb. 40 320 000 forint, tehát
ajánlatkérõ megítélése szerint a kiegészítõ szolgáltatás értéke
nem haladja meg a korábbi közbeszerzés értékének 50%-át.
Ajánlatkérõ álláspontja szerint a kiegészítõ tevékenység feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az eredeti szerzõdés célja teljesülhessen, azaz a szennyezéstõl megvédje a karsztvizet. Ajánlatkérõ nem vitatja, hogy a korábban megkötött szerzõdésben
nem került rögzítésre annak ténye, hogy a szerzõdés mindaddig
hatályban marad, míg a szerzõdés célja megvalósul, továbbá
hogy a megjelölt teljesítési határidõre megtörtént a 3000 m3-nyi
csurgalékvíz kezelése, ártalmatlanítása, a szerzõdésben vállalt
kötelezettségek teljesültek, de álláspontja szerint a megkötött
szerzõdés tényleges célja az volt, hogy a karsztvízszennyezés
megszüntetésre kerüljön, és az mind ez ideig nem valósult meg.
Ajánlatkérõ megítélése szerint a kiegészítõ munka nem választható el a korábbi szerzõdésben foglalt munkáktól, mivel újabb
vállalkozó nem volna képes ugyanazon a területen tevékenykedni, csak ha a jelenleg üzemelõ csurgalékvízgyûjtõ rendszer
leszerelésre kerül és helyette új kerülne kiépítésre, ami azonban
gazdasági szempontból nem célszerû.
Ajánlatkérõ tárgyalási nyilatkozatában elõadta, hogy az
ajánlattételi felhívásban a beszerzés mennyiségét nem tudta
pontosan meghatározni. A mennyiség megjelölésére oly módon került sor, hogy ajánlatkérõ meghatározta a rendelkezésére
álló összeget, majd a tárgyalások során „visszaszámolás” alapján állapodtak meg felek az 1328 m3 maximális mennyiségben.
Ajánlatkérõ továbbá nem vitatta, hogy az ajánlattételi felhívás
nem tartalmazta a kizáró okokra történõ hivatkozást, jelezte
azonban, hogy a felkért ajánlattevõ ajánlata tartalmazta a szükséges nyilatkozatokat.
A közbeszerzési eljárást az ajánlatkérõ – a jogorvoslati eljárásra tekintettel – felfüggesztette. A tárgyalást követõen ajánlatkérõ írásban értesítette a Döntõbizottságot, hogy ajánlattevõ
ajánlatát visszavonta, ezért intézkedett az eljárás eredménytelenségének kihirdetésérõl.
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, ajánlatkérõ érdemi észrevétele és tárgyaláson tett nyilatkozata alapján megállapította, hogy ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás megalapozott.
Ajánlatkérõ a Kbt. VI. fejezete szerint járt el.
A Kbt. 246. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás
nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás lehet. Tárgyalásos
eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 257. § (1) bekezdése szerint a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra továbbá a IV. fejezet 6. címének szabályait [124. §, 126–130. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is]; a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra pedig a IV. fejezet 6. címének szabályait [125–128. §, 131–135. §, ideértve a
41. § (5) bekezdését is] – a 26. cím rendelkezései szerint – kell
megfelelõen alkalmazni.
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérõ
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat építési be-
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ruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerzõdésben nem szereplõ, de elõre nem látható
körülmények miatt kiegészítõ építési beruházás, illetõleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetõleg
a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve hogy a kiegészítõ építési
beruházást, illetõleg szolgáltatást mûszaki vagy gazdasági
okok miatt az ajánlatkérõt érintõ jelentõs nehézség nélkül nem
lehet elválasztani a korábbi szerzõdéstõl, vagy ha a kiegészítõ
építési beruházás, illetõleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás teljesítéshez, az ilyen kiegészítõ építési beruházásra, illetõleg
szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevõvel kötött
– szerzõdés, illetõleg szerzõdések becsült összértéke azonban
nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetõleg szolgáltatás értékének felét.
A jogszabály értelmezésébõl kitûnõen abban az esetben lehet
kiegészítõ szolgáltatásra vonatkozóan e szakasz szerinti közbeszerzési eljárást alkalmazni, ha a korábban kötött szerzõdés
alapján végzett szolgáltatás teljesítése során elõre nem látható
okból merülnek fel olyan munkák, amelyek elvégzése szükséges az eredeti szerzõdésben meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez. Ezen feltételek fennállását követõen vizsgálható a törvény idézett rendelkezése további feltételeinek megvalósulása.
A Döntõbizottság vizsgálta, hogy jelen közbeszerzési eljárásban ezen feltételek megvalósulnak-e.
A Döntõbizottság rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a 2002. szeptember 5-én megkötött, majd a teljesítési határidõ vonatkozásában módosított szerzõdés az abban
foglaltak szerint 2004. augusztus 13-án teljesült. A szerzõdésszerû teljesítést követõen továbbra is keletkezik az érintett területen a szennyezett csurgalékvíz, melynek ártalmatlanítása
szükséges. Ez azonban ajánlatérõ részérõl nem kiegészítõ, hanem új beszerzési igényként jelentkezik. A Döntõbizottság álláspontja szerint a korábbi szerzõdés teljesítését a jelenlegi beszerzés nem érinti, ajánlatkérõ vállalkozó teljesítését elfogadta,
a szerzõdéses jogviszony felek között megszûnt. A Döntõbizottság megállapította, hogy fentiek alapján nincs folyamatban
felek között olyan szerzõdés, melynek teljesítéséhez további kiegészítõ szolgáltatás elvégzése szükséges.
Döntõbizottság nem fogadta el ajánlatkérõ álláspontját, mely
szerint az eredeti szerzõdés kizárólag akkor teljesül majd, ha
annak végsõ célja, azaz a karsztvíznek a szennyezéstõl való
megvédése teljesül. A 2002. szeptember 5-én megkötött, majd
a teljesítési határidõ vonatkozásában módosított szerzõdés
konkrét mennyiségi, idõbeli és fizetési feltételeket tartalmazott,
melyek megvalósulásától függött a szerzõdés teljesítése, és
aminek megtörténtét ajánlatkérõ sem vitatta.
Tekintettel arra, hogy a felek között korábban létrejött szerzõdés teljesült, már nem áll fenn az a körülmény, hogy az eredeti szerzõdésben meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez van
szükség kiegészítõ szolgáltatásra, így nem vizsgálhatók a törvényi tényállás további feltételei.
A Döntõbizottság az elõzõekben részletezett okok alapján
megállapította, hogy ajánlatkérõnek a – Kbt. 257. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó – Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjára alapított közbeszerzési eljárás jogsértõ volt.
A Kbt. 132. §-a szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérõ köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz – telefaxon vagy elektronikus
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úton, vagy közvetlenül – az ajánlattételi felhívást, továbbá az
ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevérõl,
címérõl (székhelyérõl, lakóhelyérõl), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrõl szóló tájékoztatást.
Ajánlatkérõ a részére – tárgyalási nyilatkozata alátámasztása
érdekében – Döntõbizottság által biztosított határidõ, illetve az
azóta eltelt idõszak alatt nem nyújtott be azt igazoló dokumentumot, hogy az ajánlattételi felhívást és tájékoztatást telefaxon
is eljuttatta volna a Döntõbizottsághoz.
A Döntõbizottság megállapította, hogy ajánlatkérõ megsértette a Kbt. 132. § rendelkezését, amikor a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás megindításáról a Döntõbizottságot kizárólag
postai úton tájékoztatta.
A Döntõbizottság megjegyzi, hogy a Kbt. 133. § (2) bekezdés elõírásai értelmében az ajánlattételi felhívásban hivatkozni
kell a Kbt. 60. § (1) és 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró
okokra, jelen esetben ezt az ajánlattételi felhívás nem tartalmazta.
A Kbt. 50. § (1) bekezdésében megfogalmazott elõírástól eltérõen ugyancsak nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás a
közbeszerzés mennyiségét sem. A Döntõbizottság az ajánlattételi felhívás fentiekben írt rendelkezései vonatkozásában mellõzte a jogsértés megállapítását, tekintettel arra, hogy a választott eljárásfajta jogalapja önmagában jogsértõ volt.
A Döntõbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján megállapította a jogsértést, a Kbt. 340. § (3) bekezdés
e) pontja szerint szabott ki bírságot.
A Kbt. 341. § (3) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntõbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetõleg a bírság összegének megállapításában az eset
összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközõ magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértõnek az eljárást
segítõ együttmûködõ magatartását – veszi figyelembe. A bírság
összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a
jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
A Kbt. 341. § (4) bekezdése szerint a 340. § (3) bekezdésének e) pontja, valamint (4)–(6) bekezdése szerinti bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka
lehet.
A Döntõbizottság a fenti jogszabályhelyek alapján a jogsértés megállapítása mellett a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérõ nem elõször tanúsított
törvénybe ütközõ magatartást amikor jogsértõ módon döntött
az eljárásfajta választásáról, mely döntés súlyos jogsértésnek
minõsül, ugyanis az ajánlatkérõ által választott eljárásfajta esetében a verseny nem biztosított. Az elõírt tájékoztatót sem a
Kbt. elõírásainak megfelelõen juttatta el ajánlatkérõ Döntõbizottság részére. Ugyanakkor a Döntõbizottság figyelemmel
volt arra a körülményre is, hogy ajánlatkérõ a jogorvoslati eljárás megindítására tekintettel eljárását felfüggesztette – majd
ajánlattevõ visszalépése miatt –, a szerzõdés megkötésére nem
került sor, továbbá az eljárás végül eredménytelenül zárult.
A Döntõbizottság a fenti indokokra tekintettel az elkövetett
jogsértés súlyával a rendelkezõ részben megállapított bírságot
találta arányban állónak.
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A Döntõbizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján
úgy ítélte meg, hogy – mivel a jogalap tekintetében bizottság
döntött, továbbá az sem volt tisztázható, hogy ki mulasztott a
Döntõbizottság részére szükséges dokumentumok megküldésével kapcsolatban – a jogértésért egyetlen személy sem tehetõ
önállóan felelõssé, így személyi bírságot nem szabott ki.
A Döntõbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés h) pontja alapján rendelkezett az eljárási költségek viselésérõl.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2005. január 9.
Dr. Bátorligeti Márta s. k.,
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közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Dr. Engler Magdolna s. k.,
közbeszerzési biztos

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1382/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.807/12/2004.
Tárgy: a Hérosz Rt. jogorvoslati kérelme Kisbér Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az
alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság a HÉROSZ Építõipari Rt. (1095 Budapest,
Hídépítõ u. 1–12., képviseli: dr. Dékány László ügyvéd, 1137
Budapest, Szent István krt. 18. fszt. 1., továbbiakban: kérelmezõ) által a Kisbér Város Önkormányzata (2870 Kisbér, Városház tér 1., nevében eljár: SZÁMÍT Közbeszerzési és Beruházás
Lebonyolító Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95–97. B.
VI. 38., a továbbiakban: ajánlatkérõ) „Kisbér, Batthyány Kázmér Kórház-Rendelõintézet rekonstrukciója, valamint a dokumentációban részletezett orvosi gép-mûszer, berendezés, bútor
és kórházi, valamint konyhai eszközök szállítása a tartozékaival együtt, telepítése, üzembe helyezése” tárgyú közbeszerzési
eljárása ellen indított jogorvoslati eljárást – a jogorvoslati kérelem visszavonására tekintettel – megszünteti.
A felek viselik az eljárás során felmerült költségeiket.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell benyújtani.
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INDOKOLÁS
Ajánlatkérõ ajánlati felhívását nyílt közbeszerzési eljárás
megindítására a rendelkezõ részben meghatározott tárgyban az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004. november 13-án tette
közzé, majd az tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítõ
2004. november 24-i 135. számában is közzétételre került.
Ajánlatkérõ felhívása III.2) szakaszában rögzítette az ajánlattevõkkel szemben támasztott részvételi feltételeket, az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok)
és a pénzügyi gazdasági, mûszaki illetve szakmai alkalmasság
igazolásának módját.
Ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárását a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. fejezete szerinti eljárás alapján a közösségi értékhatárokat elérõ
értékû közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések alapján kívánja lefolytatni.
Az ajánlatkérõ a felhívás IV.2) szakaszában rendelkezett arról, hogy az ajánlatokat az összességében legelõnyösebb ajánlat
szempontja alapján bírálja el. Meghatározta a részszempontokat és a súlyszámokat. A felhívás VI. szakaszában rögzítette az
értékelés módszerét, valamint a részszempontokra adható ponthatárokat.
Ajánlatkérõ dokumentációt is készített, melynek része volt a
vállalkozási szerzõdéstervezet a részletes mûszaki leírás és a
szakágankénti mûszaki dokumentáció.
A dokumentációt a Baucont Rt., a KÉSZ Kft., a ZÁÉV Rt., a
KipszerFT Rt., az Európa Építõ Rt., a Magyar Építõ Rt., a Kipszer Klíma Controll Kft., a MaszerRt., az Architekton Rt. és a
kérelmezõ vásárolta meg.
A kérelmezõ 2004. december 14-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, melyben kérte, hogy a Döntõbizottság állapítson
meg jogsértést és alkalmazzon ideiglenes intézkedést az eljárás
felfüggesztésére.
Álláspontja szerint a kiadott dokumentációban lévõ specifikáció alapján nincs objektív mértéke az eltérõ mûszaki paraméterek értékelésének, mert az orvostechnológiai eszközök esetében konkrét gyártmányok és típus megjelölésével határozták
meg a beszerzendõ árukat. A dokumentáció mûszaki leírása így
nem felel meg a Kbt. 4. § 15. pontjának, és sérti az 1. § (1) és
(2) bekezdés rendelkezéseit is.
Ajánlatkérõ észrevételében kérte az alaptalan jogorvoslati
kérelem elutasítását. Álláspontja szerint a dokumentáció
4.7. pontja rögzíti, hogy a beszerzésre kerülõ áruknál a konkrét
gyártmányok és típus megjelölése csak a beszerzendõ tárgy jellegének egyértelmû meghatározása érdekében történt, ahelyett
bármilyen azzal egyenértékû, azonos vagy jobb szakmai paraméterû áru megajánlható. A bírálati szempontok között nem
szerepel a mûszaki paraméter, így kérelmezõ vélelme a Kbt.
1. § (1) és (2) bekezdés megsértésérõl szintén alaptalan.
A Döntõbizottság a jogorvoslati eljárást megindította, arról a
feleket értesítette.
A kérelmezõ 2005. január 5-én a jogorvoslati kérelmét
visszavonta, és kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését.
A Kbt. 340. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Közbeszerzési
Döntõbizottság határozatában a kérelem visszavonása esetén az
eljárást megszünteti, kivéve ha a 334. § (2) bekezdése alapján
az eljárást folytatja.
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A Döntõbizottság fenti rendelkezésekre tekintettel a rendelkezõ részben foglaltak szerint a jogorvoslati eljárást megszünteti.
A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás a Kbt. 346. § (1) bekezdésén alapul.
Budapest, 2005. január 7.
Dr. Varga László s. k.,

Divinyi Péterné s. k.,

közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
közbeszerzési biztos

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1384/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.799/12/2004.
Tárgy: a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az
alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) által az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Váci út
73/A, képviseli: dr. Szabó Antal ügyvéd, 3535 Miskolc, Eper
u. 10., a továbbiakban: ajánlatkérõ) „Chronicus myeloid leukaemia és GIST indikációban használt Glivec készítmények beszerzése az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet 8. számú mellékletének 16. pontja szerint” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során a felek a felmerült költségeiket maguk
viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell
benyújtani.
INDOKOLÁS
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, valamint a
felek írásbeli és tárgyaláson tett nyilatkozatai alapján az alábbi
tényállást állapította meg:
Ajánlatkérõ 2004. november 26-án tájékoztatta a Döntõbizottságot arról, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalá-
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sos közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés
b) pontja és a 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésének együttes alkalmazása alapján a rendelkezõ részben
meghatározott beszerzési tárgyban.
Ajánlatkérõ közölte, hogy kizárólagos joggal az Országos
Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) által kiadott
forgalomba hozatali engedély jogosultja rendelkezik. E kizárólagos jogosultság tényét az OGYI-T-8316/01. számú határozat
módosítása igazolja, melyet a Glivec 100 mg kapszula vonatkozásában állítottak ki, ezért küldte ajánlattételi felhívását az
adott termék forgalomba hozatalára kizárólagosan jogosult
szervezet, a Novartis Hungária Kft. részére.
Ajánlatkérõ megküldte az ajánlattételi felhívását. Megállapította a teljesítés idõtartamát 2004. december 1-jétõl 2005. március 31-ig terjedõen. Ajánlatkérõ a rész-, illetve a többváltozatú ajánlattétel lehetõségét kizárta. A felhívásában ajánlatkérõ
meghatározta a kizáró okokat és az alkalmassági követelményrendszerét. Ajánlatkérõ alkalmassági feltételként támasztotta,
hogy a megajánlott készítmény rendelkezzen magyarországi
forgalomba hozatalhoz szükséges engedéllyel és elõírta ennek
az ajánlatba történõ becsatolását. Kikötötte továbbá, hogy a
gyógyszer-nagykereskedelmi cég rendelkezzen megbízással az
adott készítmény forgalmazására, és kérte a forgalmazásra jogosító gyártói nyilatkozat csatolását. Ajánlatkérõ alkalmatlansági szempontként állapította meg – többek között – azt, ha az
ajánlat nem tartalmazza: a hazai forgalomba hozatali engedélyt
az adott termékre, a gyógyszer-nagykereskedõ cég megbízását,
forgalmazási jogát igazoló nyilatkozatot.
Ajánlatkérõ rendelkezett arról, hogy a bírálat szempontja a
legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás.
Ajánlatkérõ megállapította az eljárása lefolytatásának
menetét.
A Döntõbizottság elnöke 2004. november 30-án hiánypótlásra hívta fel ajánlatkérõt, kérte a tájékoztatásban hivatkozott
OGYI-határozat másolatának csatolását.
Ajánlatkérõ a hiánypótlásnak határidõben eleget tett.
Becsatolta az OGYI 115050/40/2002. számú, 2002. január
21-én kelt határozatát. Ebben a hatóság Magyarországra forgalomba hozatali engedélyt adott ki és bejegyezte a törzskönyvbe
a Glivec 100 mg kapszula gyógyszert OGYI-T-8316/01. forgalomba hozatali engedélyszám alatt.
A határozatban rögzítésre került, hogy a forgalomba hozatali
engedély jogosultja a Novartis Hungária Kft. Pharma Budapest, továbbá hogy a késztermék gyártója a Novartis Pharma
AG, Switzerland. E határozatot az OGYI részben módosította a
2002. július 18-án kelt 7840/41/2002. számú határozatával.
A Döntõbizottság elnöke 2004. december 9-én a
DT.667/4/2004. számú határozatával hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen.
A határozat indokolásában a Döntõbizottság elnöke ismertette
ajánlatkérõ tájékoztatását az általa választott eljárásfajtáról.
Rögzítette a Kbt. vonatkozó – 41. § (1) bekezdése, 124. §
(1) bekezdése és a 125. § (2) bekezdés b) pontja – szabályozását. Ezt követõen közölte, hogy a Döntõbizottság elnöke részére rendelkezésre bocsátott iratokból nem állapítható meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának és az ajánlattételi felhívásának a jogszerûsége, különösen tekintettel arra,
hogy a felhívott ajánlattevõ kizárólagos teljesítõképességét
konkrétan az ajánlatkérõ nem indokolta. Mindezekre tekintettel
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feltételezhetõ a Kbt. szabályainak a megsértése és ezért a Kbt.
329. § (1) bekezdése alapján megindítja a Döntõbizottság
hivatalból történõ eljárását. Indítványozta a közbeszerzési
eljárás jogalapjának, illetve az ajánlattételi felhívás jogszerûségének a vizsgálatát.
Ajánlatkérõ becsatolta közbeszerzési eljárásának iratait: a
dokumentációt, a Novartis Hungária Kft. ajánlatát, a hiánypótlást és a többi közbeszerzési iratot.
Ajánlatkérõ nyilatkozata szerint beszerzésének becsült értéke 1 287 986 452 Ft.
Az ajánlattételi határidõre – 2004. december 8-ra – a felhívott ajánlattevõ benyújtotta az ajánlatát.
Az ajánlatába becsatolta az OGYI forgalomba hozatali engedélyét, illetve annak módosítását a beszerzés tárgyára. A Novartis Europharm Limited nyilatkozatát arról, hogy mint a
Glivec készítmények forgalomba hozatali engedélyének jogosultja rögzíti, hogy a Novartis Hungária Kft. korlátozás nélkül
jogosult forgalmazója a Glivec készítményeknek a Magyar
Köztársaság területén, csatolta továbbá az OGYI 2003. július
8-án kelt 5490/45/2003. számú határozatát, melyben a Novartis
Hungária Kft. részére gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyt
adott az embergyógyászati alkalmazású gyógyszerekkel folytatandó nagykereskedelmi tevékenységrõl szóló 60/1999.
(XII. 1.) EüM rendelet 1/a termékcsoportjára.
Ajánlatkérõ hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevõt, melynek
keretében becsatolásra került – többek között – a Novartis Pharma AG. Switzerland nyilatkozata, melyben mint gyártó kijelentette, hogy amennyiben a Novartis Hungária Kft. érdekkörében
bármilyen fennakadás merülne fel, a szerzõdéses feltételeknek
megfelelõ teljesítést biztosítja.
Ajánlatkérõ 2004. december 8-án megtartotta a tárgyalást.
A Novartis Hungária Kft. ennek során közölte, hogy a megajánlott készítmény szabadalommal védett 2013-ig, a készítmény
elnevezése védjegyoltalom alatt áll. A kizárólagos tulajdonos a
Novartis AG cég, mely egyben kizárólagos tulajdonosa a Novartis Hungária Kft.-nek. Elõadta továbbá, hogy a készítmény
az adott indikációban a világon egyedülálló. Ajánlatkérõ lefolytatta a közbeszerzési eljárását. Az eljárás nyertese a felhívott ajánlattevõ lett és vele kötötte meg az eljárást lezáró
szerzõdést.
Ajánlatkérõ írásbeli észrevételében és tárgyalási nyilatkozatában kérte a kezdeményezés elutasítását.
Ajánlatkérõ egyrészt eljárásjogi kifogást terjesztett elõ. Elõadta, hogy a kiadott eljárást indító határozat nem felel meg az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) rendelkezéseinek, konkrétan
a 43. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozott, mely szerint a határozat indokolásának tartalmazni kell a megállapított tényállást
és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, az ügyfél által
felajánlott, de mellõzött bizonyítást és a mellõzés indokait, az
eljárt szakhatóságok megnevezését és azokat a jogszabályokat,
amelyek alapján a közigazgatási szerv a határozatot hozta.
A DT. 667/4/2004. számú határozat indokolásában nem került
megállapításra a tényállás és nem tartalmazza azt sem, hogy a
becsatolt okirati bizonyítékok az OGYI-határozat és módosításai – ellenére milyen ténybeli és jogszabályi alapokon jutott
arra a következtetésre a kezdeményezõ, hogy feltételezhetõ a
Kbt. szabályainak megsértése.
Ajánlatkérõ álláspontja szerint megalapozottan és jogszerûen választotta a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontját.
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Álláspontja szerint közokirattal, közigazgatási határozattal
igazolta azt, hogy beszerzése teljesítésére kizárólag a felhívott
ajánlattevõ képes. Megítélése szerint az, hogy az OGYI a forgalomba hozatali engedélyrõl hozott határozatában egy céget, a
felhívott ajánlattevõt jelölte meg a forgalomba hozatal jogosultjaként igazolja azt, hogy Magyarországon csak a Novartis
Hungária Kft. képes a teljesítésre. Ajánlatkérõ hivatkozott arra,
hogy a 12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében a gyógyszer törzskönyvezésével és forgalomba hozatala engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok az OGYI hatáskörébe tartoznak. A rendelet
részletesen szabályozza az OGYI eljárását, a kiadott határozat,
a törzskönyvbe bejegyzés és a forgalomba hozatali engedély
feltételeit, tartalmát, melynek alapján egyértelmû, hogy egy
gyógyszerkészítmény egy törzskönyvi számmal és egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezhet, egy képviselõvel.
Ajánlatkérõ pedig ezt az egy személyt hívta fel ajánlattételre.
Ezzel kapcsolatosan ajánlatkérõ becsatolta az OGYI fõigazgatójának levelét. Ebben a rendelet szakaszainak hivatkozása
mellett a fõigazgató azt a tájékoztatást adta, hogy egy adott
gyógyszernek kizárólag egy – a forgalomba hozatali engedélyben megjelölt – forgalomba hozatali engedélyese, forgalomba hozatali jogosultja lehet.
Egyéb érdekeltként a Novartis Hungária Kft. írásbeli és tárgyalási észrevételében akként nyilatkozott, hogy ajánlatkérõ
jogszerûen alkalmazta a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásfajtát.
Közölte, hogy a beszerzés tárgyát képezõ készítményt Magyarország területén kizárólagosan jogosultak forgalmazni,
ezért a szállítási feltételeket más nem teljesítheti. A termék neve védjegyoltalom alatt áll, melynek kizárólagos jogosultja a
Novartis AG, és a terméknevet Magyarországon a Novartis
Hungária Kft. használhatja. Ennek alátámasztására csatolta a
lajstromkivonatot. A termék, illetve a termékben fellelhetõ hatóanyag, a hatóanyag elõállítására vonatkozó eljárás szabadalmi oltalom alatt áll, melynek jogosultja a Novartis AG, az erre
vonatkozó lajstromkivonatokat csatolta.
A Döntõbizottság elõször ajánlatkérõ eljárásjogi kifogását
vizsgálta.
A Kbt. 322. §-a értelmében a Közbeszerzési Döntõbizottság
eljárása kérelemre vagy hivatalból indul.
A Kbt. 323. § (1) bekezdése határozza meg a kérelem benyújtására jogosultak körét.
A Kbt. 326. §-a értelmében a Döntõbizottság eljárását hivatalból a 327. § (1) bekezdése, a 328. § és a 329. § szerinti esetekben indítja meg. A Kbt. 329. §-a rendelkezik a Közbeszerzési
Döntõbizottság elnökének hivatalból történõ kezdeményezésérõl.
A Kbt. 329. § (1) és (2) bekezdése szerint: ha a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás, illetõleg az egyszerûsített eljárás megkezdésérõl a
Közbeszerzési Döntõbizottság részére megküldött iratok vizsgálata során megállapítja, hogy megalapozottan feltételezhetõ
e törvény szabályainak, illetõleg alapelveinek megsértése, az
iratok beérkezésétõl számított tizenöt napon belül külön határozattal hivatalból megindítja a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását.
Ha az ajánlatkérõ által megküldött iratokból nem állapítható
meg egyértelmûen a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, il-
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letõleg az egyszerûsített eljárás alkalmazhatósága meghatározott feltételeinek fennállása, illetõleg az elõírt ajánlattételi felhívás jogszerûsége, a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke felhívja az ajánlatkérõt a szükséges adatok három napon belüli
pótlására. Ha az ajánlatkérõ a hiányokat nem pótolja, a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt az eljárás megindításáról.
A Döntõbizottság álláspontja szerint a Kbt. fenti rendelkezéseibõl egyértelmûen az a következtetés vonható le, hogy nem
alapos az ajánlatkérõ eljárási kifogása. Elsõdlegesen arra kíván
rámutatni a Döntõbizottság, hogy a jogorvoslati eljárás tárgyát
ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása képezi. A jogalkotó nem biztosított jogorvoslati lehetõséget sem ajánlatkérõ, sem egyéb érdekeltek részére a hivatalbóli kezdeményezéssel szemben. Így
annak felülvizsgálatára jogalap hiánya miatt sor sem kerülhet.
Másodlagosan kiemelendõ, hogy a Döntõbizottság elnökének hivatalból történõ kezdeményezése egy speciális jogintézmény a Kbt. rendszerében. A jogalkotó a hirdetmény nélküli
tárgyalásos és az egyszerûsített eljárások alkalmazása jogszerûségének biztosítása érdekében kötelezte az ajánlatkérõket ilyen
típusú eljárásoknál az ajánlattételi felhívásnak és a tájékoztatónak a Döntõbizottság részére történõ megküldésére és a Döntõbizottság elnöke számára ellenõrzési kötelezettséget, továbbá
eljárás kezdeményezési jogot állapított meg. A jogalkotó nem
korlátozta a Döntõbizottság elnökének jogkörgyakorlását az
eljárás kezdeményezése vonatkozásában. A kezdeményezés
alapján tényleges vizsgálatot mind a jogalap, mind a felhívás
jogszerûsége vonatkozásában a Közbeszerzési Döntõbizottság
folytatja le, ez a Döntõbizottság hatáskörébe tartozik.
Megállapítható tehát, hogy bár a Kbt. 329. § (1) bekezdése
határozatnak nevezi a Döntõbizottság elnökének hivatalbóli
kezdeményezését, ez a kezdeményezés tartalmában nem fedi az
Áe. szerinti közigazgatási határozatok tartalmi elemeit. Értelemszerûen nem kerülhet sor tényállás megállapítására, bizonyítékok összevetésére stb., mivel ez a Döntõbizottság hatásköre és feladata. A Kbt. 327. § (3) bekezdése mint specifikus
rendelkezés határozza meg az eljáráskezdeményezõ irattal
szemben támasztott elõírásokat. Ezt pedig a Döntõbízottság elnökének határozata tartalmazza.
A Döntõbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy fennáll az ajánlatkérõ által választott eljárásfajta
jogalapja.
Ajánlatkérõ beszerzése – annak becsült értéke alapján – közösségi értékhatárokat elérõ értékû közbeszerzésnek minõsül,
így a Kbt. IV. fejezetének szabályozása alá tartozik.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közbeszerzési
eljárás nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás lehet. Tárgyalásos eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet
megengedi.
A Kbt. 124. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével vagy anélkül indul. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának eseteit a Kbt. 125. §-a
szabályozza.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja értelmében: az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a
szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mûvészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.
A Döntõbizottság a jogorvoslati eljárás keretében nem vitatta
azt a tényt, hogy Magyarországon a Glivec 100 mg-os kapszula
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tekintetében az OGYI-T 8316/01. számú forgalomba hozatali
engedélye alapján a forgalomba hozatali engedély jogosultja a
Novartis Hungária Kft.
A Döntõbizottság álláspontja szerint azonban a Kbt. 125. §
(2) bekezdés b) pontja jogszerû alkalmazását önmagában a Magyarországon történõ forgalomba hozatali jogosultság nem alapozza meg. E forgalomba hozatali engedély valóban egy közigazgatási szerv által kiadott határozat. Ez a határozat azonban
arra vonatkozik – figyelemmel az emberi felhasználásra kerülõ
gyógyszerek törzskönyvezésérõl és forgalomba hozataluk engedélyezésérõl szóló 12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet szabályozására –, hogy a készítmény megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek. A határozat megállapítja a forgalomba
hozatal jogosultját. A Döntõbizottság megítélése szerint azonban a jogosult személyének rögzítése nem jelenti egyben azt is,
hogy kizárólag ez az egy személy képes a beszerzés tárgyának
teljesítésére.
Magyarországon az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény 13. § (1) és (2) bekezdése
értelmében gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet az e
tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában lehet folytatni, illetve a (2) bekezdés állapít meg ez alól szûk körû – köztük a gyógyszer gyártójára is kiterjedõ – kivételt. Ennek tükrében levonható az a következtetés, hogy a forgalomba hozatali
engedély jogosultján kívül potenciálisan más ajánlattevõk is
képesek a szerzõdés teljesítésére.
A Döntõbizottság megvizsgálta a jogorvoslati eljárás megindítását követõen becsatolt iratokat és annak alapján azt a következtetést vonta le, hogy jelen esetben valóban csak a felhívott
ajánlattevõ képes kizárólag a teljesítésre.
A beszerzés tárgyát képezõ Glivec készítmény a Novartis
AG javára szabadalmi és védjegyoltalomban részesül.
A fentiekben ismertetett okirati bizonyítékokban mind a
gyártó Novartis AG, mind a készítmény külföldi forgalomba
hozatali jogosultja, továbbá maga a Novartis Hungária Kft. úgy
nyilatkozott, hogy Magyarországon a beszerzés tárgyát képezõ
termék forgalmazására a Novartis Hungária Kft. jogosult kizárólagosan. Végezetül a Novartis Hungária Kft. az elõbbieken
túl rendelkezik nagykereskedelmi engedéllyel is. E bizonyítékokból az a következtetés vonható le, hogy ajánlatkérõ részére
a teljesítést – a Glivec készítmény szállítását – kizárólag a
felhívott ajánlattevõ képes biztosítani.
A Döntõbizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívás megfelel a Kbt. elõírásainak.
A Kbt. 340. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatában a hivatalból indított eljárást jogsértés hiányában megszünteti.
A Döntõbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokokra tekintettel a Kbt.
340. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogorvoslati eljárást
megszüntette.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2005. január 7.
Dr. Nagy Gizella s. k.,

Hámori András s. k.,

közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Dr. Engler Magdolna s. k.,
közbeszerzési biztos
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KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1385/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.823/6/2004.
Tárgy: a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás Csongrád Megyei Önkormányzat
Aranysziget Otthona közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az
alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.,
a továbbiakban: Döntõbizottság elnöke) által Csongrád Megyei
Önkormányzat Aranysziget Otthona (6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9., a továbbiakban: ajánlatkérõ) „1 db 5 személyes
személyautó beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja,
hogy ajánlatkérõ megsértette a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 268. § (1) bekezdését, ezért a Döntõbizottság megsemmisíti az ajánlattételi felhívást és az ajánlatkérõ ezt követõ döntéseit.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek
maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
INDOKOLÁS
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok és az ajánlatkérõ érdemi észrevétele alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Az ajánlatkérõ 2004. december 2-án érkezett levélében tájékoztatta a Döntõbizottságot, hogy 2004. október 26-án a Kbt.
147. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele
nélkül, az írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével egyszerûsített közbeszerzési eljárást indított a rendelkezõ részben
megjelölt tárgyban. Az ajánlattételi felhívását a Kbt. 150. §-a
alapján készítette el.
Az ajánlatkérõ ajánlattételre egy hódmezõvásárhelyi Toyota,
egy szentesi Opel, egy kecskeméti Ford, egy hódmezõvásárhelyi Citroën, valamint egy budakalászi Renault márkakereskedést hívott fel.
Az ajánlatkérõ ajánlattételi felhívásában megadta a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét. Az ajánlat bírálati szempontjának a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást határozta meg,
amelyben az ár 85%, az assistanciaszolgáltatás 10%, a bonusok
pedig 5% arányt képviselnek.
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Az ajánlattételi felhívásban az ajánlatkérõ az eljárás lefolytatásának menetét a következõk szerint állapította meg: az ajánlattételi határidõ 2004. december 15-e, míg az ajánlatok bontása 2004. december 20-a, az eredményhirdetés idõpontja 2004.
december 20-a, a szerzõdéskötés idõpontja pedig 2004. december 29-e. Nem határozta meg ugyanakkor az ajánlatkérõ, hogy
az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat
tárgyalás nélkül bírálja el.
A Döntõbizottság elnöke 2004. december 7-én hiánypótlásra
hívta fel az ajánlatkérõt a Kbt. 329. § (2) bekezdése alapján,
mert nem volt egyértelmûen megállapítható az egyszerûsített
eljárás alkalmazásának és az ajánlattételi felhívásának jogszerûsége. A Döntõbizottság elnöke kérte, hogy válaszában jelölje
meg: a személygépkocsi beszerzését egyszerûsített vagy egyszerû közbeszerzési eljárásban kívánja-e megvalósítani.
Az ajánlatkérõ 2004. december 9-én küldött levelében akként tájékoztatta a Döntõbizottság elnökét, hogy jelen közbeszerzési eljárása keretében 1 db 5 személyes személyautót kíván beszerezni a Kbt. 145–153. § alapján egyszerûsített eljárás
keretében. Az ajánlattételi felhívást 5 ajánlattevõnek küldte
meg, a személyautó nettó értéke 4-5 millió forint között van, tehát a közbeszerzés értéke nem éri el a VI. fejezet szerinti
mindenkori nemzeti értékhatárokat.
A Döntõbizottság elnöke a Kbt. 329. § (1) bekezdése alapján
2004. december 17-én a DT. 685/4/2004. sz. határozatában hivatalból kezdeményezte a Döntõbizottság jogorvoslati eljárását
az ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen. A határozat indokolása szerint a rendelkezésre álló iratok alapján nem volt megállapítható az eljárás jogszerûsége, ezért indítványozta, hogy az
eljáró tanács vizsgálja meg a választott eljárásfajta alkalmazásának jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerûségét.
Az ajánlatkérõ érdemi észrevételében elõadta, hogy ez volt
az elsõ közbeszerzési eljárása, így a személyautó beszerzése során nem az egyszerû közbeszerzési eljárási rendet szerette volna megkerülni, hanem a Kbt. téves értelmezése miatt alkalmazott egyszerûsített eljárást.
Bejelentette, hogy közbeszerzési eljárását a Kbt. 330. §
(3) bekezdése alapján a Döntõbizottság érdemi határozatának
meghozataláig felfüggesztette.
A Döntõbizottság a közbeszerzési eljárásban és a jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok alapján megállapította, hogy
ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás megalapozott.
A Döntõbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérõ a Kbt.
VI. fejezetében foglalt szabályok szerint volt jogosult eljárni, a
közbeszerzés becsült értéke 4-5 millió Ft volt.
A Döntõbizottság elsõdlegesen azt vizsgálta, hogy az ajánlatkérõ jogszerûen választotta-e az egyszerûsített eljárást.
A Kbt. 268. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 145–153. § szerinti egyszerûsített közbeszerzési eljárást – a 268. § (2)–(3) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az ajánlatkérõ kizárólag a 4. melléklet szerinti szolgáltatások megrendelése esetében alkalmazhat.
A Kbt. 27. §-a szerint szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minõsülõ – olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérõ részérõl. A Kbt. 24. §-a alapján pedig árubeszerzés az olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetõ ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetõleg hasznosítására vonat-
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kozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történõ – megszerzése
az ajánlatkérõ részérõl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.
A Döntõbizottság megállapította, hogy a személyautó megvásárlása, tulajdonjogának megszerzése árubeszerzésnek minõsül, ezért a kizárólag a Kbt. 4. számú mellékletében meghatározott szolgáltatás megrendelése esetén választható egyszerûsített eljárás alkalmazása nem jogszerû. Az ajánlatkérõ tehát
megsértette a Kbt. 268. § (1) bekezdését.
Mivel már maga az eljárásfajta alkalmazása is jogsértõ volt,
ezért a Döntõbizottság nem tartotta indokoltnak annak részletes
vizsgálatát, hogy vajon az ajánlatkérõ jogszerûen küldte-e meg
közvetlenül az ajánlattevõknek az írásbeli ajánlattételi felhívást
az egyszerûsített eljárás megindításáról, valamint a felhívás tartalma megfelelt-e a 150. §-ban foglalt jogszabályi elõírásoknak. A Döntõbizottság azonban nem tekinthet el a jogorvoslati eljárás során észlelt jogsértések megállapításától.
Az egyszerûsített eljárás során alkalmazandó szabályokat a
Kbt. 148–152. §-ok tartalmazzák.
A Kbt. 148. § (1) bekezdése alapján a 147. § (2) bekezdése
szerinti eljárás megkezdése napján az ajánlatkérõ köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz – telefaxon vagy
elektronikus úton, vagy közvetlenül – az ajánlattételi felhívást,
továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevérõl, címérõl (székhelyérõl, lakóhelyérõl), valamint
az ilyen eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrõl
szóló tájékoztatást. Az ajánlatkérõ ennek ellenére több mint
egy hónapos késéssel tájékoztatta a Döntõbizottság az egyszerûsített eljárás megindításáról.
A Kbt. 149. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérõnek az eljárást megindító hirdetményben meg kell határoznia, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Ezt az ajánlatkérõ elmulasztotta.
A Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérõ az ajánlati
felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok bírálati szempontját, amely a (2) bekezdése szerint vagy a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatás, vagy az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.
Amennyiben az ajánlatkérõ a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást választja, akkor további részszempontokat nem állapíthat meg.
A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó
iratok felbontását az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidõ
lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az
ajánlatkérõ ezen rendelkezés ellenére az ajánlatok bontását az
ajánlattételi határidõ lejártát követõ 5. napban állapította meg.
A Döntõbizottság – a rendelkezésére álló adatok alapján –
megjegyzi, hogy az ajánlatkérõnek jogszerû lehetõsége lett volna arra, hogy Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja alapján egyszerû közbeszerzési eljárást folytasson le – melynek keretében az
ajánlatkérõ az írásbeli ajánlattételi felhívást legalább 3 ajánlattevõnek köteles egyidejûleg megküldeni –, mivel a közbeszerzés értéke az eljárás megkezdésekor nem érte el a VI. fejezet
szerinti mindenkori nemzeti értékhatár felét. (A nemzeti értékhatár a Kbt. 402. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2004. január 1.
és 2004. december 31. között árubeszerzés esetén 25 millió Ft
volt.)
A Döntõbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján
a jogsértést megállapította, a Kbt. 340. § (2) bekezdés g) pontja
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alapján pedig megsemmisítette az ajánlatkérõnek a rendelkezõ
részben meghatározott tárgyú ajánlattételi felhívását és az ezt
követõ döntéseit. A Döntõbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés
h) pontja és a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett a
jogorvoslati eljárás költségeinek viselésérõl.
A Kbt. 341. § (3) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntõbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetõleg a bírság összegének megállapításában az eset
összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközõ magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértõnek az eljárást
segítõ együttmûködõ magatartását – veszi figyelembe.
A fenti jogszabályhely alapján a Döntõbizottság nem tartotta
indokoltnak bírság kiszabását, mert az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárását a jogorvoslati eljárás megindítását követõen felfüggesztette, és ezen együttmûködõ magatartása alapján vált
orvosolhatóvá a jogsértés. A Döntõbizottság ezen kívül figyelembe vette a közbeszerzés alacsony értékét, azt a körülményt
is, hogy az ajánlatkérõ korábban nem folytatott le közbeszerzési eljárást.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2005. január 11.
Dr. Puskás Dóra Hildegard s. k., Dr. Engler Magdolna s. k.,
közbeszerzési biztos

közbeszerzési biztos

Székelyné Bihari Mária s. k.,
közbeszerzési biztos

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
(1386/2005)
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt. sz.: D.788/9/2004.
Tárgy: az ARAGONIT Építõipari, Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest Fõváros XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat közbeszerzési
eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az
alábbi
HATÁROZAT-ot:
A Döntõbizottság az ARAGONIT Építõipari, Kivitelezõ és
Kereskedelmi Kft. (1194 Budapest, Madarassy L. u. 24, képviseli: dr. Molnár Erika ügyvéd, 1066 Budapest, Ó u 29.),
a továbbiakban: kérelmezõ) kérelmét, amelyet a Budapest Fõváros XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest, Üllõi út 400., a továbbiakban: ajánlatkérõ) „Budapest XVIII., Üllõi út 380–382. szám alatti Német
Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola 6 tantermes,
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kétszintes épületszárnnyal és tornacsarnokkal való bõvítése és
a hozzá kapcsolódó járulékos helyiségek megépítése” tárgyú
közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, elutasítja.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
keresettel a Fõvárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
Fõvárosi Bírósághoz címezve, de a Döntõbizottsághoz kell
benyújtani.
INDOKOLÁS
Ajánlatkérõ nyílt eljárás megindítására ajánlati felhívást tett
közzé a Közbeszerzési Értesítõ 2004. szeptember 6-i 102. számában.
Az ajánlati felhívás IV.1.1) pontja értelmében az ajánlatkérõ
eljárása a Kbt. VI. fejezete szerinti nemzeti értékhatárokat elérõ
értékû nyílt közbeszerzési eljárás.
Ajánlatkérõ felhívása III.2.1) pontjában meghatározta, az
ajánlattevõkkel szemben támasztott, a személyes helyzetre vonatkozó adatokat (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi, gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményeit.
Az ajánlati felhívásban ajánlatkérõ meghatározta, hogy az
ajánlatokat az összességében legelõnyösebb ajánlat szempontja
alapján bírálja el. Közölte a részszempontokat, súlyszámokat,
értékelési ponthatárt és az értékelés módszerét.
A felhívás VI.4) 1) pontban a hiánypótlás lehetõségét kizárta
ajánlatkérõ.
A felhívás VI.4) „Egyéb információk” 7. pont, az ajánlatok
benyújtásának formai módja cím alatt ajánlatkérõ elõírta, hogy
„az ajánlatot cégszerûen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, oldalanként sorszámozva, 4 példányban (1 eredeti, 3, az eredetivel megegyezõ másolat) kell benyújtani a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint „Piros Iskola” felirattal”.
Ajánlatkérõ dokumentációt is bocsátott ajánlattevõk rendelkezésére, mely ajánlati feltételeket és tervdokumentációt tartalmazott. A dokumentáció jogorvoslattal érintett témakörben
az ajánlati felhíváshoz képest további információt nem tartalmazott.
Az ajánlati felhívás 5 pontjában ajánlatkérõ konzultációs lehetõséget és helyszíni bejárást biztosított ajánlattevõknek.
A konzultációk során, illetve a kérdésekre adott válaszokkal
tisztázta ajánlatkérõ, hogy egyösszegû általányáras szerzõdést
kíván kötni, valamint, hogy az ajánlati oldalak közül azt kell
beszámozni, amelyek információt tartalmaznak.
– A 2004. október 1-jén kelt jegyzõkönyv 6. oldal 8. pont
szerint „egyösszegû ajánlatot” várnak ajánlattevõktõl.
A 2004. október 7-i jegyzõkönyv harmadik oldal ötödik
francia bekezdés szerint „egyösszegû átalány áras ajánlatot kell tenniük” ajánlattevõknek.
– 2004. szeptember 27-i keltezésû „Kiegészítõ tájékoztató
,1’ 1/5, kérdésre adott válasz szerint Csak az információs
oldalt kell megszámozni, üres számozatlan oldal ne szerepeljen az ajánlatban.”
A 2004. október 25.-i ajánlattételi határidõre kérelmezõn kívül ajánlatot tett a Cédor Kft., OTP Ingatlan Rt., Construm Kft.,
Partner Kft., Wol-Elektro Kft., Contur-Bau Rt., Fõv-2 Építõipari Rt.
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Az ajánlatokat ajánlatkérõ bizottsága több ülésén értékelte,
az eljárást lezáró döntést halasztott idõpontban 2004. november
30-án hirdette ki, mely szerint az eljárás nyertese a Construm
Kft., második a Contur-Bau Rt. ajánlata.
Kérelmezõ ajánlatát ajánlatkérõ a Kbt. 88. § (1) bekezdés
f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, mert a Kbt. 70. §
(1) szerinti teljességi nyilatkozata ellentmondásos, valamint az
egyik másolati példányban a 7. és 8. oldal között számozatlan
oldalak vannak betûzve. (4 oldal VPOP-igazolás)
Kérelmezõ 2004. december 7-én nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben sérelmezte ajánlatkérõnek az eljárást lezáró
döntését. Kérte jogsértés megállapítását, a döntés megsemmisítését, ideiglenes intézkedésként a szerzõdéskötés megtiltását.
Álláspontja szerint a felhívás tartalmi és formai elõírásainak
megfelelõ ajánlatot nyújtott be, ezért érvénytelenné nyilvánítása és az eljárásból való kizárása jogszabálysértõ.
Kérelmezõ nem vitatta, hogy az egy eredeti és három másolati példányban benyújtott VPOP-igazolást, a három másolati
ajánlati példány egyikéhez csatolta, de álláspontja szerint ezzel
semmiféle érvénytelenségi feltételt nem valósított meg, miután
a megkívánt igazolások benyújtására vonatkozó jogszabályi
feltételeknek megítélése szerint eleget tett. A VPOP-nyilatkozatokat ugyan nem sorszámozta be az ajánlatában, de miután ez
hatósági igazolás, kérelmezõ álláspontja szerint nem része az
ajánlatnak.
Kérelmezõ tárgyalási nyilatkozatában elismerte, hogy az
ajánlati felhívás VI.4) Egyéb információk cím 7. pont alatt
megfogalmazott ajánlatkérõi elvárásnak nem felel meg az általa
benyújtott ajánlat. Álláspontja szerint azonban ajánlatkérõ kifejezetten nem rögzítette annak tényét, hogy az itt írt feltételnek
történõ meg nem megfelelés érvénytelenségi ok, ezért megítélése szerint érvényesen nem zárhatta ki kérelmezõ ajánlatát az
értékelésbõl.
A kérelmezõ elõadta, hogy egyes, a konzultáción feltett kérdéseire nem kapott választ, ezért a teljességi nyilatkozatba belefoglalta, hogy a költségvetés néhány kérdéses mennyiségi tételének árvonzatát nem ismeri. Ajánlatába pedig a pályázati kiírásból elõre nem látható munkálatok ellenértékére (pótmunkákra, illetve a dokumentációban fellelhetõ bizonyos mennyiségi eltérések korrekciójára) 5% tartalékkeretet állított be,
melynek elszámolása – tárgyalási nyilatkozata szerint – tételes
felmérés alapján történt volna. Kérelmezõ megítélése szerint a
tartalékkeret nem vonható be az egyösszegû árba, miután ennek
felhasználása feltételes. Kérelmezõ tárgyalási nyilatkozatában
kijelentette, hogy az ajánlatában szereplõ bruttó 285 761 920 Ft
vállalkozási díj +5% tartalékkeretre kívánt szerzõdést kötni
ajánlatkérõvel. Kérelmezõ a teljességi nyilatkozatában kijelentette, hogy a tárgyi munka megrendelõ szándéka szerinti
megvalósítására kész és képes. Megítélése szerint a nyilatkozat
nem tartalmaz ellentmondást.
Kérelmezõ a jogorvoslati eljárás során tartott tárgyaláson
elõadta, hogy ajánlatkérõ felé nem jelezte, hogy feltett kérdései
közül többre nem kapott választ, ezzel kapcsolatosan jogorvoslati kérelmet sem terjesztett elõ.
Döntõbizottság kérdésére kérelmezõ kijelentette, hogy tudomása volt arról, hogy ajánlatkérõ egyösszegû árra szóló ajánlatot kért.
Ajánlatkérõ írásbeli és szóbeli nyilatkozatában a kérelem elutasítását kérte. Miután a VPOP-igazolások az egyik másolati
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példányban kerültek betûzésre sorszámozás nélkül, álláspontja
szerint a másolati példány nem volt hitelesen sorszámozott, továbbá nem egyezett mindenben az eredeti példánnyal sem.
A teljességi nyilatkozattal kapcsolatban ajánlatkérõ álláspontja, hogy az nem kifejezett nyilatkozat, hanem fenntartásokkal
tett nyilatkozat. Álláspontja szerint a kérdésekre adott válaszokat az érintettek részére faxon megküldte, majd a következõ
konzultáción ajánlattevõk részére átadta, melyet ajánlattevõk
aláírásukkal elismertek. Abban az esetben, ha kérelmezõ valamely kérdésére nem kapott volna választ, lett volna lehetõsége
arra, hogy azt a Kbt. elõírásainak megfelelõen határidõn belül
azt jelezze. Ajánlatkérõ álláspontja szerint a tájékoztatási kötelezettségének a Kbt. rendelkezései szerint minden esetben
eleget tett.
Ajánlatkérõ bejelentette, hogy az eljárás nyertesével megkötötte a szerzõdést. Egyéb érdekelt észrevételt nem tett.
A Döntõbizottság ideiglenes intézkedést nem hozott, mert
annak törvényi elõfeltételei nem álltak fenn.
A Döntõbizottság a közbeszerzési és a jogorvoslati eljárás
iratai, a felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem megalapozatlan.
Ajánlatkérõ a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le.
A Kbt. 246. § (6) bekezdése szerint a nyílt eljárásra – ha e fejezet másként nem rendelkezik – a IV. fejezet szabályait kell
megfelelõen alkalmazni.
A Kbt. 252. §-a szerint a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint –
kell megfelelõen alkalmazni.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja értelmében érvénytelen az
ajánlat, ha az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A felhívás VI.4. „Egyéb információk” 7. pont, az ajánlatok
benyújtásának formai módja cím alatt ajánlatkérõ elõírta, hogy
„az ajánlatot cégszerûen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, oldalanként sorszámozva, 4 példányban (1 eredeti, 3, az eredetivel megegyezõ másolat) kell benyújtani a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint „Piros Iskola” felirattal.
A 2004. szeptember 27-i keltezésû „Kiegészítõ tájékoztató
,1’ 1/5, kérdésre adott válasz szerint pedig Csak az információs
oldalt kell megszámozni, üres számozatlan oldal ne szerepeljen
az ajánlatban.”
A fenti elõírások ajánlattevõkre azt a kötelezettséget róják,
hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot kívánnak tenni, úgy az itt elõírt feltételeknek is megfelelõ
módon kell benyújtani ajánlatukat.
Döntõbizottság megvizsgálta kérelmezõ által benyújtott
ajánlatot, és megállapította, hogy az nem felel meg az ajánlati
felhívás VI.4) „Egyéb információk” 7. pont, az ajánlatok benyújtásának formai módja cím alatti ajánlatkérõ elõírásnak.
A 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) benyújtott ajánlat egyik
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másolati példányában sorszámozást nem tartalmazó információs oldalak találhatóak, továbbá a benyújtott ajánlatok közül
az egyik másolati példány eltér a további másolati, valamint az
eredeti példánytól.
Döntõbizottság nem fogadta el kérelmezõ álláspontját, mely
szerint azáltal, hogy ajánlatkérõ kifejezetten nem rögzítette
annak tényét, hogy a hivatkozott feltételnek történõ meg nem
megfelelés érvénytelenségi ok, így érvényesen nem is zárhatta
ki kérelmezõ ajánlatát az értékelésbõl.
Döntõbizottság álláspontja szerint a Kbt. nem tartalmaz ajánlatkérõre nézve olyan elõírást, mely szerint az egyes érvénytelenségi okokra a felhívásban, illetve dokumentációban minden
egyes esetben utalnia kell.
A Kbt. maga nevesít érvénytelenségi okokat, illetve a Kbt.
88. § (1) bekezdés f) pontja kifejezett rendelkezést tartalmaz arra, hogy a benyújtott ajánlat nem csak abban az esetben érvénytelen, ha a törvény erre nevesített elõírást tartalmaz [például
Kbt. 88. § (1) bekezdés egyes alpontjaiban konkrétan nevesített
érvénytelenségi okok valamelyike szerint érvénytelen az ajánlat], hanem minden olyan esetben is, ha bármely „egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek”.
Fentiek alapján – figyelemmel arra, is hogy ajánlatkérõ a felhívás VI.4) 1. pontban a hiánypótlás lehetõségét kizárta – Döntõbizottság megállapította, hogy ajánlatkérõ megalapozottan
nyilvánította kérelmezõ ajánlatát érvénytelennek a Kbt. 88. §
(1) bekezdés f) pontja alapján, mivel az egyik másolati ajánlati
példányban, annak 7. és 8. oldalai között számozatlan lapok
voltak.
Döntõbizottság ezt követõen teljességi nyilatkozat ellentmondásos voltára alapozott érvénytelenségi okot vitató kérelmi
elemet vizsgálta meg. Az ajánlat tartalmának lényeges része az
ajánlattevõ kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. A Kbt.
elõírásainak megfelelõen ajánlatkérõt – eredményes közbeszerzési eljárás esetén – szerzõdéskötési kötelezettség terheli.
A szerzõdés nem térhet el az ajánlati felhívásban, az ajánlatban
és a dokumentációban foglaltaktól. Annak érdekében, hogy az
eredményes közbeszerzési eljárás alapján megfelelõ szerzõdés
megkötésére kerüljön sor, az ajánlat tartalmának lényeges része
az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
Amennyiben ajánlattevõ nem tesz eleget az ajánlatkérõ által
támasztott ezen elõírásnak, azaz nem nyilatkozik arról, hogy elfogadja az ajánlati felhívás és a dokumentáció valamennyi feltételét, és vállalja a megkötendõ szerzõdés teljesítését, úgy
ajánlata érvénytelen.
Kérelmezõ ajánlata 5. oldalán szereplõ ún. teljeskörûségi
nyilatkozat nem tartalmazza kérelmezõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati felhívás és dokumentáció
valamennyi feltételét. Kijelenti, hogy „a pályázati dokumentumokat megismertük és megértettük, kivételt képeznek a költségvetés mennyiségi kiírásával kapcsolatos kérdéseink – lásd
2004. szeptember 29. INTERMENTOR részére faxban elküldött észrevételek, melyekre választ nem kaptunk, így ezen tételek árvonzatát továbbra sem ismerjük”. Ajánlatkérõ „egyösszegû átalány áras ajánlatot” várt el ajánlattevõktõl, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozat helyett kérelmezõ ajánlata 80. oldalán jelzi, hogy „Az árajánlat bruttó végösszege után 5%-os
tartalékkeretet kívánunk beállítani szerzõdéskötés” esetén.
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Döntõbizottság megállapította, hogy kérelmezõ nem csatolt
az ellenszolgáltatásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, valamint hogy elfogadja az ajánlati felhívás, a szerzõdés teljesítésére vonatkozó feltételeket, illetve az általa tett nyilatkozat nem
pótolja a törvényben kötelezõen elõírt, az ajánlat részét képezõ
nyilatkozatot.
A fentiek alapján – figyelemmel arra, is hogy ajánlatkérõ a
felhívás VI.4) 1. pontban a hiánypótlás lehetõségét kizárta –
Döntõbizottság megállapította, hogy ajánlatkérõ jogszerûen
nyilvánította érvénytelennek kérelmezõ ajánlatát a Kbt. 88. §
(1) bekezdés f) pontja alapján, mivel ajánlata nem tartalmazta
Kbt. 70. § (1) bekezdésében elõírt nyilatkozatot.
A Döntõbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésben biztosított
jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján
utasította el a kérelmezõ jogorvoslati kérelmét.
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A Döntõbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés h) pontja és
341. § (6) bekezdése alapján döntött az igazgatási szolgáltatási
díj és az eljárási költségek viselésérõl.
A bírósági jogorvoslatot Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2005. január 10.
Dr. Bátorligeti Márta s. k.,
közbeszerzési biztos

Beckné Erdei Beáta s. k.,
közbeszerzési biztos

Dr. Kurtyán Edit s. k.,
közbeszerzési biztos
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TISZTELT ELÕFIZETÕINK!
A Közbeszerzések Tanácsa értesíti tisztelt elõfizetõit, hogy 2004. január 1-jétõl új kiadó,
a
MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
gondozásában jelenik meg a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési Értesítõ.
Mint elõfizetõnkként tapasztalhatta, hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes
leírását és feltételeit olvashatja kiadványunkban.
A Közbeszerzési Értesítõ révén a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhet a pályázatokról.
negyedévre 26 100 Ft,
fél évre 50 000 Ft,

Elõfizetési díjunk 2004. január 1-jétõl

egy évre pedig 94 700 Ft.
Elõfizetésének meghosszabbításához kérjük töltse ki a mellékelt megrendelõlapot.
Amennyiben banki átutalással kíván fizetni, az elõfizetési díjat utalja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
MKB 10300002-20194420-00003285 számú számlájára.
A számlát a megrendelés beérkezését követõen azonnal postázzuk önnek.
Abban az esetben, ha 2004. évre már elõfizetett és az elõfizetési díjat is átutalta, kérjük, hogy az adatok egyeztetése és
a kézbesítés biztonsága miatt feltétlenül szíveskedjen jelezni
a 266-9290/384, 286, 245 telefonszámon, illetve a 318-6668 telefaxszámon
vagy levélben (postacím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.), milyen idõszakra
szól elõfizetése. Munkatársaink az adatpontosításon túl bármely egyéb információval készséggel állnak rendelkezésre.

Éljen a lehetõséggel, és legyen továbbra is elõfizetõnk!

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Közbeszerzési Értesítõt .......... példányban
¨

egy évre 94 700 Ft

¨

fél évre 50 000 Ft

¨

negyedévre 26 100 Ft

Megrendelõ neve (cégnév): ..........................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve: .....................................................................................................................................................................................................
Irányítószám: ............... Város: ..................................................................................................................................................................................
Utca: ................................................................................................................................ házszám: ................ Telefonszám: ...............................
Kézbesítési név: ............................................................................................................................................................................................................
Kézbesítési cím: ............................................................................................................................................................................................................
Kézbesítési cím telefonszáma: ......................................................................................................................................................................................
Elõfizetés kezdete: ........................................ Elõfizetési idõszak: ...........................................................................................................................
Fizetés módja: átutalással: ¨ csekken: ¨
Dátum: ..........................................................................................................................................................................................................................
Cégszerû aláírás: ...........................................................................................................................................................................................................
A megrendelés faxon is elküldhetõ: 318-6668.
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Szerkeszti a Közbeszerzések Tanácsa mellett mûködõ Szerkesztõbizottság. Felelõs szerkesztõ: Nagyházi Gyula.
A szerkesztõség címe: 1024 Budapest, Margit krt. 85., VIII. emelet 852. Telefon: 336-7756. Fax: 336-7751.
A Közbeszerzések Tanácsa bankszámlaszáma: MNB 10032000-01720361-00000000 310-es tranzakciós kód.
A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság telefonszáma: 336-7776, faxszáma: 336-7778, 336-7779.
Kiadja a Közbeszerzések Tanácsa megbízásából a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.
Telefon: 318-6140.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központja.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357,
vagy faxon 318-6668. Információ, reklamáció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/384, 245, 357 mellék
(félfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.00 óráig, pénteken 8.00–15.00 óráig)
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